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০ 
ভূমিকা 

“ভারতের শিল্প-কথ।” যে উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে, সেই 

উদ্বেন্টে এই বইখানিও লেখবার জন্য কলিকাতা বিশ্ব- 

বিছ্ালয় হইতে আদেশ পাই। সেই কারণে এ পুস্তকে 
যথাসাধ্য সংক্ষিপ্তভাবে উরোপের শিল্প-কথার বর্ণনা দিতে 

হয়েছে । এইরূপ লেখার মধ্যে অসুবিধা অনেক আছে। 

কেন-না, শিল্প-কলার দ্ৃষ্টান্তগুলির মধ্যে কোন্টি বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য এবং কোন্টিকে বাদ দেওয়া চলে, এ বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞদের মধোও মতভেদ দেখ! যাঁয়। তা” ছাড়া, বিদেশী 

শব্দগুলির উচ্চারণ-সম্বন্দেত সকলে একমত হতে পারেন 

না। এই সকল বিষয় বিবেচন। করে লিখলেও ক্রুটী থাকার 

সন্তাবনা আছে। 

“ভারতের শিল্প-কথা”্র মতই পুস্তকটিতে লেখক নিজের 
মতামত প্রচার করবার অনর্থক চেষ্টা করেন নি । কেন-না, এই 

পুস্তক-প্রচারের উদ্দেশ্ট তা” নয়। এর উদ্দেশ্য জনসাধারণের 

নিকট দেশ-বিদেশের শিল্পকলার পরিচয় দেওয়া এবং যা'তে 

আরো সে বিষয় জান্বার উৎসাহ-বৃদ্ধি হয়, তা'র চেষ্টা 

করা। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এই সাধু উদ্দেশ্য এই 

লেখকের হাতে কতট। সফলতা লাভ করেছে, ভার বিচার 

সুধী পাঠকেরাই করবেন । 

লক্ষ শ্রীঅসিতকুমার হালদার 
১১০ ৫, ৪০ 





ভুল্লোপেন্ শ্শিচন-ক্ষহ্খা 

স্থাপত্যকল! 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহানিবাসগুলি ছাড়া কিছু 

কিছু পাথর সাজিয়ে পাঁজার মত করে গাঁথা, কতকট। 

রাজা এস্কিমোদের (7%51510)9) বরফের বাড়ীব- 

যুগ ও মিশরের মত স্থাপত্যের চিহ্ন কিছু কিছু সাডিনিয়া 

স্থাপত্য । (581011718) দ্বীপে এবং মাল্টার (12118) 

হল্-সাফলিনিতে (7751 5981571) য। পাওয়া গেছে, সেগুলি 

স্থাপতা-কলা-নামের অযোগ্য । তাই উরোপের প্রাচীন- 

কালের শিল্পের বিষয় বলতে হলে ইজিপ্তের (মিসরের) কথা৷ 

আগে বল! প্রয়োজন । ইজিপ্তের ফারাও ( 0121901 ) 

রাজাদের পৃব্ধ প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে কি ছিল, তার কোন 
খবর প্রত্রতত্ববিদের৷ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেন নি। 

প্রথম ফারাওদের মেনেস (18505) বলা হতো । 

এদের সময় থেকেই স্থাপত্য ও ভাস্কধ্যের নিদর্শন প্রচুর 

পাওয়া যাঁয়। নীল নদের মোহানায় প্রথম ফারাওর! 

রাজ্য স্থাপনা করেছিলেন এবং খুঃ পৃঃ ৪০০০ অবোর মধ্যে 

তারা বিরাট সমাধি-মন্দিরগুলি নীল নদের তীরে তৈরী 



২ উরোপের শিল্প-কথা 

করে গিয়েছিলেন; সেই পিরামিড সমাধি-মন্দিরগুলি 

জগতের আশ্ধ্য ভাক্কর্া-হিসাবে আজও লোকদের মুগ্ধ 

করচে ! 

উরোপের প্রাচীন স্থাপত্যকলার প্রেরণ! মিসরের এই 

সকল স্থাপত্যকলাই দিয়েছিল। মিসরের স্থাপত্যকলার 

মারফৎ আসিরিয়! (%580174), বাইজান্টাইন ( 75%201106 ), 
রোমানাস্ক, ( [২০118110500 ) প্রভৃতি শিল্প-কল। অন্প্রাণনা 

লাভ করেছিল । মিসরের স্ভাপত্যের প্রধান পরিচয় তার 

পিরামিডগুলি। এই সময়কার ছোট বড় মাঝারি এবং 

বিরাট আকারের পিরামিডগ্লি মুত রাজন্যদের ও প্রধানদের 

স্মতি-মন্দিররূপে তৈরী হতহ আর ধনী গৃহস্থের জন্যে 

তরী হ'তো। “মাস্তাবা? ( উ75101১8,)1 পিরামিডগুলি তৈরী 

হতো বিরাট নৈবেছের মত পরকলা আকারের । এর মধো 

কোনো কোনোটির ভিতরের ঘরে ( গভগুহে ) মৃত ব্যক্তির 

সকল প্রকার আসবাব-পত্র ও অস্থি-আধার পাওয়া গেছে। 

এই আস্থি-আধারটিকে "মামি বলে। পিরামিডের কোনো 

কোনোটিতে প্রবেশদ্বার নেই, দ্বারের মত আকার বা 

নিদ্দেশটুকুমাত্র পাওয়া যাঁয়। অনেক সময় আসলে ঠিক্ 

কোন্ স্থানে মৃত ব্যক্তির “মামি বা ধনদৌলত লুকানো 

আঁছে তার সন্ধান করা শক্ত হয়ে পড়ে। এখনো অনেক 

পিরামিডের গর্ভগুহ অনাবিষ্কতই আছে । 

মিসরের স্থাপত্যকলার মধ্যে কেবল কলা-কৌশল নব, 

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কি ভাবে যে সেগুলিকে তৈরী কর৷ 

কয়েছিল, তা”ও ভাববার বিষয়। এগুলির মধ্যে অনেক 
সপতা-কৌশল (12081116010 1)101015015 ) আছে । 



স্থাঁপত্যকলা ৩ 

প্রথমত অত উচু ক'রে বিরাট গাঁথুনি পাথরের স্থাপতা বিজ্ঞীন- 
সত প্রণালীতে গেথে তোলা তখনকার দিনে কি করে যে 

সম্ভব হয়েছিল, তা? বুঝে ওঠা শক্ত । প্রাচীন মিসরের স্থাপাতোর 
বিশেষত্ব হ'ল তার খিলানগুলি, দেখলেই মনে হয় যেন কাঠ 

সাজিয়ে গেঁথে তোল! হয়েছে । আমাদের দেশেও আদিম 
বৌদ্ধ স্থাপতোও এইরূপ কাগের কাজের ভাব পাথরের 

মন্লালিকার দেখতে পাওয়া যায় । অব চেয়ে প্রাচীন সক্কারার 

( 99121818. ) পিরামিডটি চারটি থাকে সাজানো ভাবে 

তৈরী । এটি তৃতীয় পংক্তির (710 1)১17451) রাজাদের 

তৈরী বলে জানা যাঁয়। সুফিসের (501)175 ) পিরামিডটিই 

সব চেয়ে বিরাট এবং তার বয়স প্রায় খঃ পুঃ ৩০০০ বৎসর । 
চীকোধণচায় এর নীচের দিকট! তৈরী এবং নৈবেছ্যের মত 

টপর দিকটা ছুচলেো। আকার ধারণ করেছে । তার একটি 

প্রান্ত ৭৬০ ফুট এবং সেটি উচুতে ৪৮৭ ফুট । এটিতে কোনে 

একটি সম্রাটের নশ্বর দেহকে স্থান দেবার জন্যেই তৈরী 

হয়েছিল। কায়রোর দক্ষিণ পশ্চিমে ৬ণ মাইল দুরে 

পিরামিডগুলি দেখা যায়। সেগুলির মধো দ্বিতীয়, ততায়, 

চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তির রাজাদের তৈরী কীত্তি আছে। থুফ' 
(তি) খুঃ পৃঃ ৩৯৬৯--৩৯০৮০ খাকফবা ( ঘনহিক ) 

খুঃ পৃঃ ৩৯০৪-_-৩৮৭৫ অব্দের বলে জানা গেছে । এগুলিকে 

চিওপস্ (01100195), “সেফহার্ণ? (080111617 ) এবং 

সাঁইসেরিনাস্ (21০611705) সাধারণতঃ বল! হয় । ভারতবধে 

যেমন বৌদ্বস্তপগুলি বুদ্ধের অস্থি ও স্মৃতি রক্ষা করার 

জন্য তৈরী হয়েছিল, মিসরের পিরামিডগুলিও তেমনি রাঁজন্য- 

দের স্মৃতি-মন্দির । বৌদ্ধদের কপ অদ্ধবৃত্তাকার এবং মিসরের 
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পিরামিড একেবারে খজু রেখায় যেন অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে 

আছে মরুভূমির মধো যুগে যুগে রাঁজন্দের কীর্তি ঘোষণ। 
করবার জন্য । একট সব পিরামিড ছাড়াও প্রাীন মিসরের 

মন্দির ও প্রাসাদের চিহনও “নীল” নদের আশেপাশে এখনো 

অনেক দেখতে পাওয়া যাঁয়। সেগুলি অধিকাংশই বালির 

মধো চাপা পড়ে গেছে। মিসরের পিরামিডের নকলে 
রোমের 'কাইয়াস সেস্টিয়াসের (৫৫15 069005 ) 

পিরামিডটি তৈরী হয়েছিল । এ-থেকে বেশ বোঝ। যায় যে 

রোমানেরাও মিশরের প্রভাব কাটাতে পারেন নি। 

মিসরের স্থাপত্যকলাকে চারটি বিশেষ ভাগে ভাগ কর! 

যায়। (১) খ্ুঃ পূঃ প্রায় ৩৫০০ বৎসর থেকে খুঃ পুঃ ৩০০০ 

বৎসর পধ্স্ত চতুর্থ পংক্তির (1)৬17851৮ ) রাজাদের রাজত্ব 

চলেছিল । সেই সময় বড় বড় পিরামিডগুলি তৈরী হয়েছিল । 

(১) দ্বাদশ পংক্তির রাজত্বকীলে বেশী হাসানের (1361)1 

1185521) ) ধ্বংসাবশেষ যা এখন আমরা দেখতে পাই 

সেগুলি প্রায় সবই পাহাড় কেটে তৈরী হয়েছিল । (৩) 

অষ্টাদশ ও উনবিংশতি পংক্তির রাজ্যকালে লুক্সর (14801) 

ও কর্ণাকের ([817)9].) কীত্িগুলি তৈরী হয়েছিল। 

শেষ “টোৌলেমিক' (1901620791৩) যুগের এড (এছ), 

ডেন্ডেরা (1)67706181। ) এবং ফিলীর (7111169 ) স্মৃতি- 

মন্দির ও দেবমন্দিরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কায়রোর 

( 08119) তিনশত মাইল উত্তরে “নীল নদের পুর্বতীরে 

বিখ্যাত কর্ণীকের মন্দিরগুলি অবস্থিত। অষ্টাদশ পংক্তির 

রাজত্বের প্রথম ভাগে, তৃতীয় আমেন্হোটেপ (47511706600 

[]] ) এই মন্দিরগুলি আরম্ভ করেছিলেন তৈরী করতে এবং 
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দ্বিতীয় রামেসেস্ (চ২8116565 ]]) (খুঃ পৃঃ ১৩১৩--১২২৫) 

সেটিকে শেষ করেন। “থিবস* (11605 ) রাজাদের এই 

অপূর্ব কীন্তিগুলির মধ প্রাচীন মিসরের স্থাপতোর আঁদর্শ 
উজ্জল হয়ে আছে । এই মন্দিরে “আমেনা (1001) 

স্টা' (040) ও খোন্স্ (গোএঞ ) এই ত্ররীর, পুজা 
হতো । কর্ণাকের মন্দিরগুলি দেখলে বোঝ! যায় যে তার 

গহাবলীর ভিত্তির নক্সা ( ঠ9070 17811; কখনো 

একেবারে এঁকা বা সামগ্তস্ত বজায় রেখে সাজিয়ে তৈরী 

করা হয়নি । অথচ তার বাইরের প্রচ্ছদের (190506 ) 

মধো বেশ একট। ছন্দগত একা ও শ্ঙ্খলা থাকত । 

মিসরের স্থাপতো কুমুদ এবং ভারতীয় স্তাপতেন পদ্ম: 
মালঙ্কারিক নক্সা হিসাবে বতলভাবে প্রচলিত দেখা যায়। 

মিসরের থামের মাথায় কুমুদের নক্সা দেওয়া থাকে । 
থামগুলি সাধারণত গোলভাঁবে তৈরী এবং কখন কখন তিন 

বা চারটি করে ধারা কাটা থাকত । থামের মাথার উপরকার 

কলস বা বৈঠকটি প্রমাণ ভিসাবে কিছু ছোট হওয়ায় 

থামগুলি বেশী ভারি বলে মনে হয়। থামের মধো উচু-নিট 

দেখানোর জন্যে স্থপতিরা রঙের দ্বারা নানাপ্রকার নক্সা 

কাটতেন। গ্রীক স্থাঁপতো মিসরের অনেককিছু প্রভাব 

দেখ যায় । কিন্ত ক্রমশঃ তার একটি বিশেষরূপ গড়ে খঠায় 

আর তাকে চেনা যায় না। এই সব স্তস্তগুলির আকারের 

মধ্যে যুগে যুগে যে কত পরিবস্তন ঘটেছে তা" বিশেধ 

আলোচ্যের বিষয় । এই মন্দিরগুলি ছাড় দ্বিতীয় রামেসেসের 

সময় অজস্তা প্রভৃতির মত গুহাগুহেরও চলন হয়েছিল । 

ইপসম্বুলের (11951010901 ) গুহা-মন্দিরগুলি পাহাড়ের গা 
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কেটে তৈরী হয়েছিল । এই গুহারই সামনে চারটি বিরাট 
আকারের রামেসেসের প্রতিমৃন্তি পাথরে খোদাই করা 

আছে । থিবসদের (110০5) রাজত্বকালে আর এক 

প্রকারের স্মাত-মশ্দির মৃত ব্যক্তির কবরের জন্তো তৈরী হতো 

যার প্রচুর নিদর্শন “দের-এল-ভাড়ি'তে ([)0-01-32]21) 

দেখতে পাওয়া বাঁয়। এ মন্দিরগুলি পাহাড়ের গা থেকে 

্বতন্ত্রভাবে কেটে বার কর! হশভো।। এর দালানের স্কস্তের 

সার (০০107111595) এবং মৃন্তিগুলি বিশেষ দেখবার জিনিষ । 

প্রতিমুততিগুলি গ্রার ১৬ ফুট উচ্চ। এগুলি কতকট। ভারতবধের 

ইলোর। গুহার-মন্দিরের মত পাহাড়ের গা থেকে স্বতন্বভাবে 

কেটে বার করা । মিসরের স্তাপত্যকলার একটি বিশেষত্র 

এই আছে যে দেয়ালের গায়ে কিছু-না-কিছু চিত্রকলা তাতে 
থাকবেই । এই সময়কার মিসরের লোকের। যে কত 

সৌন্দধ্যপ্রিয় ডিল তা সৌধাপলী থেকে বেশ বোঝা যায়। 
মিসরের স্কাপত্যকলায় তার ভিত্তির নক্সা ( 00110 1)]৭া7 ) 

এবং সামনের প্রচ্ছদচিত্র (.7-,71191) ) দেখলে বেশ বোবা! 

ষায় যে স্থপতিরা তখনকার কতদূর বূপদক্ষ ছিলেন । ভিত্তি 

ও দেয়ীলের তারতম্য এই ছিল ঘে ভিন্তিটি খুব চওড়া ক'রে 

গড়া হ'তে। এবং দেয়ালের উপরের দিকটা ব্রমশঃ পাতল! 

ক'রে গড়া হতো । বেশীর ভাগ ধাসের জন্যে তৈরী বাড়ীঘর 

ইট দিয়ে তৈরী হ'তো৷ এবং পিরামিড হ'তো| পাথরের | ছাদ 
সাধারণত পাথরের তৈরী এবং খিলানের উপর কড়ি বরগ। 

থাঁকত। 

আালেকজাণগ্ডার-দি-গ্রেট (:8163:8170€ 1116 01021) 

যখন মিসর দখল করেন, তারপর থেকেই মিসরের নিজন্ব যা” 
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ছিল তার চলন সে দেশে কমে গেল । কিন্তু গ্রীক শিল্পেও 
মিসরের প্রভাব খুব বেশী দেখা গেল। ম্যালেকজা গাঁরের 

প্রতিষিত এডফুতে (13018) হোরাসের ([নু০৫৪৩ ) মন্দির 

মিসরের ধরণের কতকটা হলেও বেশ বোঝা যায় ঘে সেগুলি 

সেদেশের লোকের হাতের গড়। নয় । ফিলির (1১0118৫ ) 

মন্দিরের স্তম্তাবলী দেখলে বেশ বোঝা যায় মিসরের সঙ্গে 

গ্রীসের কিভাবে স্থাপত্য-শিন্সের যোগ বীরে ধীরে সম্ভব 

হয়েছিল। মিসরের অসংখ্য কীন্তিকলাপের বিবয় বল! এই 

ক্ষুদ্র পুস্তিকাঁয় সম্ভব নয়। আঁনরা এখন এসিরিয়ার বিবয় 

কিছু বলব । 

উরবোপের স্কাপতাকলার বিষয় বলতে গেলেই যেমন 

গ্রীসের কথা বলতে হয়, তেমনি গ্রীসের স্থাপতাকলার কথা! 

বলতে গেলেই এসিরিয়ার (৯৪৮7৭ ) 

উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন । এসিরিযার 

লোকেরা একদল বোদ্ধা ছিল এবং 

ক্রমশঃ দলপুষ্ট হয়ে একটি জাতিতে পরিণত হয়। এই 
যোদ্ধাদের দ্বার। প্রতিষ্টিত স্বাপতোর মধো একটি গান্তীধা ও 

বিরাট বিশাল ভাব পায়! বায় যা অন্য স্থাপতো বিরল। 

প্রথমত এই সময়কার সকল প্রাসাদই খুব ড় বেদিকা 

আসনের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তো। এবং সেই কারণেই ত্তার 

আয়তন বেশ জোরালো! ও বড় বলে মনে হতো । নিনেভার 

(1711156]1 ) নিকট খোরসাবাদের ([01701581)80 ) 

ভগ্নাবশেষে সেই সময়কার স্থাপত্যের একটি বিশেষ ধারার 

বিষয় জানা যায়। প্রাসাদের ঘরগুলির মাঝে মাঝে থাম 

দেওয়া দালান এবং কোনে। কোনো যায়গায় খোলা ছাদ 

এসিরিয়। 
3, পৃঃ ৮৮৫-৬-৬ 



৮ উরোপের শিল্প-কথা 

আছে। খেশীর ভাগ খোল! দালানের দেয়ালের উপর 

দিকের অংশ শুখানে। ইট দিয়ে তৈরী । খোরসাবাদের 

প্রাসাদে অনেক বাসগৃহ আস্তাবল ও মেয়েদের বাসোপযোগী 

বিশেষ প্রকোষ্ঠ বা 'হারেম? ছিল। এসিরিয়ার প্রাসাদগুলির 

মধোো হোমার (17090) বর্ণিত আল্সিনাসের (410112055) 

প্রাসাদের বিবয় বলা প্রয়োজন । প্রবেশপথের সামনে খিলান 

দেওয়। ঘর এবং তার ছৃপাশে ডানা ওয়াল! মানুষমুখো বিরাট 
রধের প্রতিমৃন্তি। এই প্রকার বৃষ-মূত্তি পরবত্তী প্রাচ্য € 
প্রতীচা শিল্পকলার বনুস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। 

ালমিনাসের প্রামাদের দরজাগুলির উপর ব্রঞ্জের উৎকীর্ণ 

নানাপ্রকারের ছবি ছিল। '্রাসাদগুলির রঞ্জনরীতির মধ্ো 

(1181৯) একটি বিশেব ভাব-সামপ্তস্ত ছিল যা" দেখলেই 

এসেরিয়ার বলে সববদাই জানা যেতে।। এগুলি অবশা এখন 

গামাদের নিকট বড়ই একঘেয়ে বলে মনে হয়। খোরসাবাদের 

নত কুইউনজিকের (7017011) প্রাসাদ এসিরিয়ার 
স্থাপতাকলার একটি বিশেষ নিদর্শন । হিতাইতদের 

(71101155) রাজত্বে উত্তর সিরিয়ায় (১৮718) একমাত্র 

বাবিলোনিয়ার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। হিতাইতরাও 

এসেরিয়ানদের মত পাথরের প্রসাদ গড়েছিলেন। 

হিতাইতদের প্রাচীন স্থাপতোর এবং শিল্পকলায় প্রাচা ও 

প্রতীচ্যের সমাবেশ দেখ! যার । নুদূর ভারত ও মধা 
এশিয়ার সঙ্গে তাদের বাঁণিজা চলত তাও শিলালিপি থেকে 
জাঁনা গেছে । একটি লিসিয়ান (1০181) ) সমাধি আছে 
একেবারে বৌদ্ধচৈত্য মন্দিরের অনুরূপ । কাঠের কাজের 

নকছে পাথরে তৈরী হয়েছিল বলে মনে হয়। 
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উরোপের প্রাচীন স্থপতোর মধো ( খে৪1০] 

41010100015) পাঁচটি বিশেষ ধারার বিষয় জান৷ যায়। 

(১) '্রাগভেলেনিক (196-1701101010 ), 

1854 (২) ডোরিক ( 1)9170 ), (৩) আও ইনিক 

(701110) (3) কোরিন্থিয়ান (09118 

11112 ) এবং (৫) কম্পোজিট (09171১05106) এগুলির মো 

ডোরিক গপনিবেশিকদের (1০110 ০০01011155) দ্রারা প্রতিষিত 

উত্তর ও দক্ষিণ উরোপের ভাক্ষধোর সংমিশ্রণে যে শিল্পকলার 

উন্মেব হয়েছিল, সেটিই বিশেষ উদ্লেখযোগা । ইতিহাসে 

জান। যায় যে ট্রাধান (71217) যুদ্ধের আগে মাটিকার 

(5010) আইওনিয়ানরা এসিয়া মাঈনরে গিয়ে বসবাস 

করেছিলেন এবং সেইখানেই তাদের বিশেষ আদর্শটি অর্থাৎ 

আইওনির়ান স্থাপরনোর আবিাব হয়েছিল। গ্রীক স্বাপতো 

এই আইওনিয়ানদের প্রভাব বড় বেশী পাওয়া যার না; 

কিন্ত আশ্চযোর বিষয়, এসিরিয়ার স্তাপত্যের মধো ভার 

দষ্টান্ত আছে । 

গ্রীক স্থাপত্যের অতি আদিম দৃষ্টান্ত খুঃ পৃঃ ৬০০ শতাব্দী 

থেকেই পাওয়। গেছে । সন্র্রেটিসের (5০০4165 ) মুহ্যর 

পর এব সলোন (5০101 ) সর্দারের সময়কার অতি 

প্রাচীন স্থাপতাকলার নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া যায়। 

গ্রীক প্রজাতন্বের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ম্াসেডোনিয়ানদের 

(74900001717) ) আধিপতা-কালে হেলেনিক স্কাপতা- 

শিল্ের (17791101110 210) আবিভাব তয়। গ্রীক স্ঞাপতা- 

শিল্পে (১) আর্কেইক যুগ (:1011210) ডোবিনদের 

(10177) সময় থেকে পারন্ত যুদ্ধের সময় পধান্ত একটি 

বি 
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বিশেষ প্রভাব দেখা যায় ।--(২) কিডিয়ান (1১0110187) 

যুগ, অর্থাৎ ঠিক পারস্ত যুদ্ধের পরবন্তী কাল থেকে 

পেলোপনিসিয়ান ( 1১০101)0181165101) ) যুদ্ধের শেষভাগ 

পান্থ একটি পারা চলেছিল। (৩) পোষ্ট-ফিডিয়ান যুগ 

( 1১১31101710) চলেছিল আ্যালেকজাগ্ারের মভ্াদয় 
পধান্ত। (১) পরধন্তী হেলেনেষ্টিক যুগ (17011017150) 

এবং (6) তারপরের কোরিস্ছিযান (00171110107) এবং 

বাইজান্তাইন স্থাপতভোর যুগ । “ডোরিক? ও আই গনিকাদের 

স্কাপতো প্রধান নিশেষন্খ ধরা পড়ে থামগ্ুলির গঠনের 

তারভমো । ডোরিক থামের গোড়ার দিকে বৈঠক নেই, সেটি 

একেনারে সরাসরি উঠেছে এবং তার ধারগুলি পারালো। 

আর্থাৎ পলকাট।। আইগনিক € কোরিন্থিয়ান থামগুলি 

খাঁজ কাঁটা কাটা, আর বেশীর ভাগ অদ্দচন্দ্রাকার। তাছাড়া 

কখন কখন *আইওগনিক' থামের নীচের দিকটায় কোনোই 

কারুকাধা থাকে না। সেখানে বতন্্ভাবে মণ্ডি বসাবার 

ব্যবস্থা থাকে । ঢোরিক থামের চেয়ে আইওনিক থামগ্ুলি 

দেখতে খুব সুন্দর । এই থামগুলি দেখলে ছুটি দতন্ব জাতির 

মনন্তন্বের খোজ পাওয়া যায়। একটি বাইরের সৌষ্টৰ ও 

সৌন্দধোর দিকে, অপরটি জোরালো ভাবের দিকে নজর 

দিয়েছিল । পারাথেনন ( 1১811]101)6)1) ) প্রাসাদটি ডোরিক 

স্থাপত্যের একটি উজ্জল দরষ্টান্তু । পারথেননটিতে দেবদামীদের 

মাবাস ছিল। এটি একটিব্সর ৪ সোনাল। রঙের মন্মর- 

নিশ্মিত প্রাসাদ । এর নক্সাকারী পটির ( 1710)011011)155 ) 

+জগুলি সব রঙ দিয়ে ফুটিয়ে তোল। হয়েছে । ভারঙবষেও 

প্রাচান স্বীপহা-কলায় রও দিয়ে ঘরবাডীর নক্সাকারী 
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কাজগুলিকে ফুটিয়ে তোলার রীতি ছিল। অকজন্তা, ঈলোরা 

প্রভত্তি গুহা-গৃহে তার প্রড্ুর প্রমাণ আছে । পুনের যে 
মিসরের স্কাপতোর মধো কাগের তৈরী বাড়ীর নকলে 
পাথরের ধাচায় গড়া ঘর-বাড়ীর উল্লেখ করেছি, এই 

আইওনিক শিল্পে তার প্রমাণ আছে । প্রীক-ডোরিক 

গন্দিরগুলির সংখা নির্ণয় করা সহজ নয়। তাবে নিয়লিখিত 

কতকগুলি মন্দিরের বিশেষভাবে উল্লেখ কর। বেতে পারে। 

যথা (১) করিন্থের (007110])) আথেনার (1100) 

মন্দিরটি, (১) অআলিম্পিয়ার (6)17)198) জেউসের (%6৮) 

মন্দির, (৩) এটিকার নেমেসিসের ( 71০55 ) মন্দির, 

(৭) এটিকাঁর দেমেতেরের ([)৩17000-) মন্দির । তাছাড়া 

ঈটালী ও সিসিলির মন্দির ও পোসেইডোনের (7১0501901) ) 

মন্দির প্রভতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

আইওনিক | [)770) স্বাপতোর মধ্যে মিসরের প্রভাব 
যেন বেশী দেখতে পাওয়া যায়। থামের মাথাগুলিতে 
ঘারানো। ( এল]1) ভাবটা পারস্ত দেশের পাসিপলিসের 

(1%2৯1115) মন্দিরের কথ। মনে পড়িয়ে দেয় । আআইওনিক 

(1601010) শিল্প যে প্রাচা শিল্পকলার দ্বারা বিশেষভাবে 

অনুপ্রাণিত সে বিষয় সন্দেহ নেই । এমন কি, আলঙ্কারিক 

নক্াগুলির মধোও প্রাচীন পারস্য শিল্পের ভাব পরিলক্ষিত 

হয়। ডোরিকে যেমন থামের নীচে কোনে। টবৈঠিকই নেই, 

আইগনিকের বৈঠকগুলি আবার তেমনি বিশদভাবে থাকে- 

থাকে খাঁজ কাটা পটির (2,910) উপর তৈরী । এসিয়া- 
মাইনরেই বেশীর ভাগ ডোরিক শিল্পের নিদর্শন পাওয়া ঘায়। 

তবে এথেন্সের (010175 ) এরেখথেয়ন (7419010010010) ) 
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মন্দিরটিতে এসিরিয়ার হনিসকূল (17701750016 ) ফুলের 

নক্সার ভুবন নকলে করা কাজ দেখা যায়। বেশীর ভাগ 

আইওনিক মন্দির যা” এসিয়। মাইনরে আছে, সেগুলিতে 

খাঁজ কাটা পটির (11910) বাহুল্য থাকায় অনেক সময় 

তেমন সুন্দর দেখায় না। কিন্তু এথেন্সের মন্দিরটি খুব 
স্রন্নর। প্রাচীন শিল্পকলার বিশে বজ্ঞ প্রিনীর (0117) মতে 

এফেসাসের (907৩585 )  ডায়ানা দেবীর (701575 ), 

মন্দিরটিই সবচেয়ে বড় এবং উচ্চ শ্রেণীর স্থাপত্যের নিদর্শন । 
দুখের বিষয় সেই মন্দিরটি এখন বিধ্বস্তপ্রায়। এমনি 

আরো একটি মন্দিরের কথ! জানা যায়, হালিকারনীসসের 

স্মতি মন্দিরটি । এই মন্দিরটি আগাগোড়া ভাস্কর্্যকলায় 
অলঙ্কুত ছিল। এখনো তার জীর্ণ অংশ যা পাওয়। যায়, 

তা থেকেই তার এশ্বধা বেশ বোঝা যেতে পারে । এই 

অট্রালিকাগুলি সবই উচু বোনেদের (বেদিকার ) উপর 

প্রতিষ্ঠিত। তাই এসিরিয়ার স্থাপত্যের মত খুব জাকালে 

এবং উচু দেখায় । 

আইওগনিকের সঙ্গে কোরিস্থিয়ান প্রায় জড়িত হয়ে 

আছে । কোরিন্ছথিয়ানের থামগুলির মাথায় এক প্রকার 

কপিপাতার মত একেনথাসের (8970105 ) পাতার নকা। 

গড়া থাকত এবং থামের নীচে আইওনিক থামের মত পটি 

দেওয়া থাকত । গ্রীক মন্দিরগুলি ছাড়া তখনকার রঙ্গমঞ্চ 

( £1000)171016806 ) জল-সরবরাহের প্রনালী (40101010) 

ঞভূতি অনেক স্থাপতা-নিদর্শন উর্লোপে নানা স্থানে ছড়িয়ে 
আছে। মিসর ও গ্রীক মন্দিরের মধো ভিত্তির নক্সাগত 
তকটা। এক্য থাকলেও শ্রীক মন্দিরের দালানই হ*ল 
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সর্বস্ব আর খামগুলির সঙ্জাই বাইরে থেকে বেশী 

সৃস্পষ্ট দেখা যায, আর মিসরের মন্দিরের থামগুলি 

ভিতর দিকে সাজানো হতো । প্রাচীন গ্রীসের 

ঘর বাড়ীর ছাদের চিহ্ন বেশী কিছু পাওয়া যায় না। তা 
ছাদগুলি যে ঠিক কি ভাবে তৈরী হতো, তা" এখন জান 
যায় না। তবে যতদূর বোঝা গেছে, তা” থেকে ধরে নেওয়া 
হয়েছে যে ছাদ ঢালুভাবে কাঠের তৈরী হ'তো। এবং তাতে 
মম্মর পাথরের টালি সাজানো থাকত । গ্রীক স্থাপত্যের 

একটি বিশেষত্ব এই দেখা যায় যে দেয়ালগুলি প্রায় 

অধিকাংশই মন্মর দিয়ে গেঁথে তোলা । সেখানে মন্মরের 

খনি থাকায় তাদের পক্ষে এরূপ সম্ভব হ'য়েছিল। মিমর 

থেকে নিয়ে এসিরিয়ান, ডোরিক ও আইওনিক থাম- 

গুলির বিষয় গবেষণা! করলে স্থাপতাকলায় তখন কি ভাবে 

এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের আদান-প্রদান চলেছিল 

বেশ জানা যায়। এরই মধো গ্রীক তা'র বিশেষত্বটিকে 

বজায় রেখে চলেছিল। রোমানদের আমলে ডোরিক 

আইওনিকের সংমিশ্রণে 'তাস্কান? (85০) ) নামক একটি 

বিশেষ ধরণের স্তস্তের আবিষ্কার হয়েছিল। এর চলন খুব 

বেশী দেখা যায় না। রোমান স্থাপত্যের শেষ ভাগে 

কোরিন্থিয়ানের চলনই বেণী হয়েছিল । 

এই গ্রীক শিল্পেরই ধার! ইটালীতে রোমান সাম্রাজ্যে 

(1২০020191) 171171) বিরাটি আকার ধারণ করেছিল । তা"র 

প্রত্যেকটি কথা বলা অসস্তব। কথায় বলে 

“রোমনগর একদিনে তৈরী হয়নি । তা'র 

বিশেষ বিশেষ কতকগুলি স্থাপত্যকলারই পরিচয় দেবার 

রোমান স্থাপত্য 
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চেষ্টা করব। রোমানদের প্রাচীনতম কীন্তিগুলির মধ্যে তাদের 

রচিত বিচার-মন্দিরগুলি ব্যাসিলিকাসের (1355111045) ভিত্তির 

নক্সা! দেখলে অনেকটা বৌদ্ধ চৈতা মন্দিরের মত মনে হয় । 
অবশ্য এই সামান্ত সাদৃশ্য থেকে বলা যায় না যে গ্রীকের 
নকলে ভারতীয় চৈত্য মন্দিরগুলি রচিত হয়েছিল । রোমের 

কলোসিয়াম' (0০919১১০] ) স্থাপতাকলার বিশেষ 

গৌরবের জিনিষ। সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে ক্রীড়া-মঞ্চটি 

তৈরী; তা'র মধো রাজন্যদের বসবার বিশেষ স্থান, 

খেলওয়াড়দের বিশ্রামাগার, প্রভৃতি সকল প্রকার স্বব্যবস্থ। 

আছে। তা ছাড়া এক লক্ষ দর্শকদের এক সঙ্গে দেখবার 

স্থান সঙ্কুলন করা হয়েছে তারই মধ্যে । পম্পিয়াইতে 

( ৮০101 ) যে ক্রীড়ীমঞ্চটি আছে, সেটিও খুব সুন্দর । 
খুঃ পৃঃ ৬১ অবের পুর্বে কোনো রোমান সম্রাট পাকা 

ক্রীড়ামঞ্চ তৈরী ক'রতে দেন নি। কাঠের তৈরী হ'ত এবং 

পরে ভেঙে ফেল! হতো । ক্রীড়ামঞ্চ ছাড়াও রোমান 

যুগে স্সানাগারেরও বাহুল্য দেখা যায়। উরোপ শীত- 

প্রধান দেশ হলেও দক্ষিণ-পুর্রব-উরোপের আবহাওয়ায় 

গ্রীষ্মের তাপ যা” আছে, তা'তে স্লানের বিশেষ প্রয়োজন হয়। 

কারাকাল্লার ( 081809119 ) আানাগারটি প্রায় ১১৫০ ফুট 

পরিধি নিয়ে তৈরী হয়েছিল। ন্নানোপযোগী বিরাট 

বাঁধানো জলাধারটির চার পাশে সংখ্যাতীত সার সার প্রকোষ্ঠ 

এবং দালান প্রভৃতির বর্ণনা এক নিঃশ্বাসে করা যায় না । 

স্নানাগার ছাড়া সেতু নিম্নীনেও রোমানদের বিশেষ ক্ষমতা 

ছিল। ডান্যুব (1)971006) নদীতে ১৫৭ ফুট চওড়া 

খিলানের উপর সেতু নিন্নাণ সে সময়ে হয়েছিল। ফরাসী 
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দেশে “নমো (০০) প্রদেশে ডবল খিলান দেওয়া 

জলের প্রণালী (৪0116000 ) যা” রোমান স্থপতিরা করে 

গেছেন, তা” এখনকার কালে ভাববার বিষয়। তা” ছাড় 

যুদ্ধ-জয়-ঘোষ্ণার জন্যে তোরণদ্বার, স্তন্ত রচনারও রীতি 
ছিল। কন্স্তানটাইন রাজার স্মৃতি-তোরণ ছাড়। রোমের 

সেকরার তোরণ ( 10] ৮ 0০ 00105110110 ) এবং 

উরোপের অন্যান্য স্তানের ঘখ। “পার্ভ দ' অরে? (0১016 ৭ 

1100) “পোতা-নিগ্রা” (7১0. 1215) প্রভৃতির 

কথ! দৃষ্টান্তন্বরপ বলা যেতে পারে । ত্রাজানের (1721277) 

স্তম্তটিও রোমান সম্রাট প্রাজানের সময়কার দাসিয়ান 
(109018115 ) ও পার্থিয়ানদের (7১010012115 ) যুদ্ধের বিষয় 

ঘোষণা ক'রচে। এটি ১৩২ ফুট ১০ ইঞ্চি উচু এবং ডোরিক 

ধরণের স্তম্ত। এই স্তন্তটির নীচে এবং তার চার পাশে যুদ্ধের 

বিবরণ উৎকীর্ণ কর! আছে। স্থাপত্যকলা-অধায়ে বিশেষ 

ভাবে সে বিষয় বল। হবে। মাকুসি অরেলিয়ুসের ( 0151095 

১1101105 ) স্তন্তটিতে খুব কারিগরি কাজ আছে, কিন্ত 

ব্রাজানের স্তস্তটির মত অত সুন্দর নয় । 

রোমানদের সাধারণতঃ বসতবাড়ী ছু রকমের ছিল । 

একটিকে বলা হতো! “ইনস্ুলা” ( [77501] ) এবং অপরটিকে 
বল! হতো “ডোমাস' (1)01]8115) | “ডোমাস' বলা! হতো সেই 

মট্রালিকাগুলিকে, যেগুলি কেবলমাত্র একটি পরিবারের 

বাসের জন্তে তৈরী হতো । আর ইনস্থল।" হ'ল সার সার 

বাড়ী যার নীচে দোকানপাট এবং উপরে পরিবারবর্গ থাকবার 

জন্যে তৈরী দোতলা ঘর আছে। প্রত্বতত্ববিদেরা ভিটা 

খনন দ্বারা এইরূপ অনেক বাসস্থান আবিষ্কার করেছেন। 
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রোমানদের বাড়ীর ভিত্তির নক্সা ( ££০70 [31217 ) বিচিত্র 

ধরণের, কেনন। নানাবিধ ব্যাপারের জন্তে তৈরী হওয়ায় 
এত বৈচিত্র্য সম্ভব হয়েছে । বাড়ীর মেঝেগুলি প্রায় সবই 

পঙ্থখের কাজে (7105810 ) চিত্র বিচিত্র করা। বাড়ীর 

দেয়ালগুলিও খুব মজবুতভাবে তৈরী । পূর্বের গ্রীক-রীতিতে 
বড় বড় পাথর দিয়ে গেঁথে দেয়ালগুলি তুলতেন ন1। 
রোমানেরা ছোট ছোট ইট বা পাথর এবং একপ্রকার 

বজজলেপ (77012) দিয়ে গাঁথতেন যাতে দেয়াল খুবই 

মজবুত হ'তো। তা” ছাড়া যখন খুব বড় ব! উচু দেয়াল 

তুলতে হতো, তখন হেরিঙ মাছের (17217717% ) হাড়ের 

মত এক একটা মাঝে মাঝে বড় পাথরের বাঁধ (73070 

0081585 ) দিয়ে দেয়ালকে আরো! সহজভাবে মজবুত করে 

তৈরী করার প্রথ। ছিল । তা” ছাড়। উরোপে ছাদ তৈরীর রীতি 

যা' রোমানের প্রবর্তন কারে গেছেন তাই এখনো চলছে। 

গ্রীসের প্রাচীন ঢালু ছাদের বায়গায় পাথরের কড়ি বরগা 

দিয়ে ছাদ এই রোমানেরাই প্রথম উরোপে আবিষ্কার 

করেছিলেন। মানুষ যুগে যুগে পৃর্বববন্তী মানুষের অভিজ্ঞতায় 
এগিয়ে চলে। শিল্পে পদে পদে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

রোমানদের চুণ, ইট, পাথর এবং কাঠের দ্বারা ঘরবাড়ী 
তৈরীর অভিজ্ঞতায় যেমন উরোপের পরবর্তী স্থাপতাকল৷ 

এগিয়ে গিয়েছিল, আমাদের দেশেও আদিম হিন্দু ও বৌদ্ধ 
যুগের তৈরী ইট কাঠ চুণের দ্বারা হম্ম্য তৈরীর অভিজ্ঞতা 
আজও স্থপতিদের কাজের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। 

রোমান আলঙ্কারিক শিল্পে গ্রীক-প্রভাব খুব বেশী 
দেখতে পাওয়া যায়। বোমান স্থাপত্যের মধ্যে বেশ একট। 
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সহজ দৃষ্টি-ক্ষমতাঁর পরিচয় আছে। বড় বড় দালান, থামের 

সার দিয়ে ঘের এবং তার বাঁধুনি ও গাথুনির বিষয় দেখলে 
বাস্ত-কল্পনার মধ্যে বেশ একটা গুদাধ্যের বিষয় স্পষ্ট বোবা 
বায়। তার মধ্যে এতটুকু কুপণতা বা অবোনেদি ভাব 

নেই । রোম সাম্রাজ্য যেমন একদিকে এসিয়াখণ্ডের পশ্চিম 

অংশে এবং উত্তর আফিকায় ছড়িয়। পড়েছিল, তেমনি তা"র 

স্থাপত্যের কীন্তিও ছড়িয়ে পড়েছিল সেই সব দেশে । ভা 

হুনিসিয়া (1[111518) আলজেরিয়া ( 16071%) মরকো। 

(10:09000 ) এবং ত্রিপলিতে (11খ1১01 ) রোমানদের 

অনেক প্রাচীন কীন্তি দেখতে পাওয়। যায়। সিজারের 

(08০5৮) সময় প্রাচীন রোমানরা হুনিসিয়াতে উপনিবেশ 

স্থাপন করেছিলেন। জল সরবরাহের জন্তে প্রণালী 

(৫০000. ) প্রভৃতি রচনা করেছিলেন । সম্রাট 

হাড্রিয়ানের (1790771%)) সময় ৬* মাইল বাপী জল 

সরবরাহের জন্যে পাকী গাথুনির খিলানের উপর যে 

প্রণালীটি তৈরী হয়েছিল, তা এখনো অটট আছে । এখন 
ভুনিসিয়। ফরাসীদের অধীনে আছে এবং যখন জল সরবরাহের 

প্রয়োজন হয় তখন সেই প্রাচীন রোমানদের তৈরী কুপেরই 

এখনো! পর্যন্ত স্মরণ নিতে হয় সেখানে । এই তুনিসিয়ার 

নিকট 'এল-জেমেতে” (121-]5৮2 ) বিরাট ক্রীড়ামঞ্চের 

( ৯101)111116206 ) ধ্বংসাবশেব যা আছে, তাতে ৬০ 

হাঁজার দর্শকের বসবার ব্যবস্থা ছিল বলে বোঝা বায়। 

রোমানদের সকল কীন্তির বর্ণনা করা অসম্ভব তা” পুর্বে 

বলেছি। এখন কয়েকটি বিশেষ কীন্তির বিষয় বলব। 

এথেন্সের (07075) এঞ্যাক্রোপলিসের ( 407010115 ) 
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মন্দিরটি পেরিরিসের (চ9710159 ) উদ্যোগে খুঃ পৃঃ ৫০০ 

অবে পুনঃ নিন্নাণ শেষ হয়েছিল। পারন্ত যুদ্ধের ফলে 
সেটি তার পুর্বে ধ্বংস হয়েছিল। সেখানে যে মিনার্ভা দেবীর 
মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত আছে, তা'তে বিখ্যাত শিল্পী ফেইডিয়াসের 

( 711610195 ) হাতের অনেক ভাকস্কধ্যকলা শোভিত আছে। 

ফেইডিয়াস ও পেরিক্লিসের মৃত্যুর পর গ্্যাক্রোপলিসে 
বিরাট তোরণটি (5:0151969), মিনার্ভা নিকের (011005158 

111০) মন্দিরটি এবং এরেখ থেয়ম (26070075811) মন্দিরটি 
তৈরী হয়েছিল। এই মন্দিরটির মধ্যে একটি বিরাট ব্রঞ্জের 

প্রদীপ আছে। এই প্রদীপটির গায়ে এ্যাকেন্থাসের 
(:%08/70785 ) পাতার নক্সা আছে। শিল্পী ক্যালিমেকাস্ 

(0০911117)9,01)5) এটি তৈরী করেছিলেন এবং ইনিই করিন্থিয়ান- 

ধরণের থামের প্রথম প্রচলন করেন বলে অনেকে অনুমান 

করেন । রোমানদের তৈরী স্থাপত্য কীত্তির মধ্যে নিম্নলিখিত 

কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বাস্তশিল্পের উল্লেখ কর! যেতে পারে। 

(১) অগাষ্টাস ও রোমের মন্দির যেটি নিমেতে ( বম1০৩ ) 
আছে, (২) রোমের ভাগ্যদেবীর মন্দিরটি ([:612091০ ০01 

ঢ01610112, উ171]15 )১ (৩) রোমের ভেস্তার (৬০5৪) মন্দির, 

(৪) টিভোলির তথাকথিত সাইবিলের (911) মন্দির, (৫) 
লাথামের (14401181) ) কোরির (0০71) মন্দির, (৬) 

পেরুজিয়ার (7১5-818 ) তোরণদ্বার, (৭) রোমের 

ক্যাপিটোলিনের ( 081১119111) ) মন্দির, (৮) ইউরিসাকাসের 

(17210152085) সমাধিমন্দির, ফ্লাভিয়ান (19187) 

ক্রীড়ামঞ্চ, টাইটাসের (05) তোরণছ্বার, ভ্রাজানের 

তারণ মন্দির ও স্তম্ত এবং রোমের প্যাস্থিয়ন ( চ27075011 ) 
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আর এণ্টনিয়স্ ও ফস্টিনার (4106011105 9170 1790511119, ) 

মন্দির । জেনাস কোয়াড্রিফোনের (21705 00180710019 ) 

তোরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | তা'ছাড়। এথেন্দসের হাদ্রিয়ানের 

তোরণদ্বার, মন্দির, কবর, প্রাসাদ প্রভৃতি, বারসিলোনার 

(13275610104) মন্দির, নমের ( 7065 ) ও (70011611) 

পম্পিয়াইয়ের ক্রীড়ামঞ্চ কারাঁকেলার ( 08150911 ) 
ন্নানাগার এবং পেটীর (202) পাহাড়ের কোল কেটে তৈরী 

গুহা-মন্দিরগুলির কথা বল্লে তবে রোমানদের বিরাট 
স্থাপত্যের কথা সামান্যভাবে কিছু বল। হয় মাত্র । এখনো 

রোমান কীত্তি মাটির তল থেকে আবিষ্কৃত হচ্চে । সম্প্রতি 
কন্স্তান্টিনোপ লের সাধারণ বসতবাড়ীর ভিতের নীচে বিরাট 

ক্রীড়ামঞ্চ (17101901017)6 ) যা” আবিষ্কৃত হয়েছে, তা” 

একটি স্থাপত্যকলার অপৃর্বব ব্যাপার । 
রোমান যুগেই আবার একটি বিশেষ পরিবর্তন ঘটল 

সম্রাট কন্জ্টানটাইনের (0০050817775 ) খুষ্ট ধর্মে দীক্ষা 
নেবার সঙ্গে সঙ্গে। তার আমোলের 

সনাতন খিং গোঁড়া শরীষ্টানেরা পেগানধর্সের বিরুদ্ধ 
| খড্জাহস্ত হলেন, এমন কি তাঁদের মন্দিরের 

ছায়া মাড়াতেও চাইতেন না। এই সময় থেকে 

খবীষ্ট ধন্দ-মন্দিরের একটি স্বাতন্ত্রটয ভাব দেখা দিতে 

আরম্ভ হল। এদেরই 'ব্যামিলিকাস' (17385111089 ) 

হল প্রথম গিজ্জা_এগুলিকে গির্জার “আদি-পুরুষ 

বলা যেতে পারে। উরোপের পদ্রবন্তী সকল গথিক 

গির্জাগুলির ভিত্তির নক্সা ( 08:0110 [1910 ) দেখলেই 

বোঝা যায় যে এই সকল গির্জার মধ্যে প্রাচীন 
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'ব্যাসিলিকাসের' ভাব নিহিত আছে । মোগলযুগের প্রারস্তে 

আমাদের দেশে যেমন কুতবুদ্দিন প্রাচীন মন্দির ভেঙে 

মসজিদ গড়েছিলেন, তেমনি খ্রীষ্টান রোমানেরাঁও সে সময়কার 

ব্যাসিলিকস' গিজ্জাগুলি প্রাচীন পেগান মন্দির ভেঙেই 

গেঁথে তুলেছিলেন। তাই দেখা যায় এই গিজ্জায় নানা- 
প্রকারের থাম ও কানিসের অদ্ভুত সমাবেশ কর! হয়েছে। 
তার মধ্যে বেশ একটু অবোনেদি ভাব আছে। এই সকল 

ব্যাসিলিকাস গিজ্জীর আবির্ভাবের পরেই 

'রোমানাক্ক (1২009115900 ) যুগের 

অভ্যুদয় হ'ল। এই সময়কার গির্জার 
মাথায় ছু চলো চড়া ছিল না, গোল গম্কজই 

তখন দেখা দিয়েছিল। রোমানাম্থ স্থাপত্যের নিদর্শন 
'মোডেনার? (109৭6718 ) গিজ্জী, বর্গো (73012০ ৮ সান- 
ডোনিনোর (5812-1)01)11110 ) এবং ফারারার ( 73677-878 ) 

গিজ্জা, পামর্ণর (79111)8) ধন্মমন্দির ( 13919015515 ) 

প্রভৃতিতে পাওয়া যাঁয়। তাছাড়া একাদশ খষ্টাব্দীর পূর্বব- 
ভাগেই পিসাঁতে (7158 ) স্থাপত্যকলার নবজাগরণ দেখা 
দিয়েছিল। পুরাতন রোমান কৃষ্টির উপর ভিত্তি স্থাপন করে 
রোমানাস্ব শিল্প এক অপূর্বভাব ধারণ ক'রেছিল। পিসার 
আটতল। বিরাট মিনারটি (067) পৃথিবীর সপ্তম 

আশ্চধ্যের মধ্যে একটি। সেটি মাধ্যাকর্ণ শক্তিকে 
উপেক্ষা করে কি ভাবে যে বেঁকে এখনো দাড়িয়ে আছে ৩1, 
কেউই আজ পর্যন্ত নির্ণয় করতে পারেন নি। পিসায় আরো 
একটি গোল গন্ুজ দেওয়া ধন্মমন্দির আছে। সব চেয়ে 
সুন্দর এবং উরোপের স্থাপত্যকলার গৌরবস্বরূপ সেখানকার 

রোমানাস্ক স্থাপত্য 
১৩ ০. ১৩০০ ্ঃ 
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১০০৬ গ্রীষ্টাব্ধের তৈরী শ্বেতমশ্রর প্রস্তরের বিরাট গিজ্জাঁটি 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাঁর প্রত্যেক অংশটির কারিগরি, 

ভাস্কর্য-চিত্র প্রভৃতি খুঁটিয়ে দেখবার মত। লিগুরিয়াতে 

(1420179 ) ঠিক পিসার মতই আবার স্থাপত্যকলা দেখ' 
দিয়েছিল। এখানে কতকগ্লি রোমানাস্ক নিদর্শন আছে। 

ইটালীতে এগুলিকে 0০11 00191001710] বলে । তাতে 

আছে কতকগুলি গিজ্জা এবং সঙ্ঘ। ক্যাম্পোসাস্তে 

(0০910) [090951)10) গির্জাটি একাদশ শতাব্দীতে তৈরী হয়ু। 

এটি এখানকার মধ্যে রোমানাস্ক যুগের একটি বিশেষ 

স্থাপত্য বলে খ্যাত। রোমানাস্ক যুগে ইটালীতে লোম্বার্দ 

(7,0101910) শিল্পীদের আদর্শে এই বিশেষ ধরণটি চলেছিল । 

সম্রাট কন্স্তানটাইন খন রোম থেকে বাইজাস্তিয়ামে 
(85811 002 ) রাজধানী তুলে নিয়ে গেলেন, তখন তার 

নামকরণ করলেন কন্্তান্তিনোপল্* । তখন 

দি থেকেই বাইজাম্তাইন (73572110116 ) 

স্থাপত্যের অভ্যুদয় হ'ল। যদিও ঠিক 

ত্কালের শিজ্জী এখন সেখানে দেখতে পাওয়া যায় না, 

কিন্তু বষ্ঠ খুষ্টাব্দীর গিঙ্ছ। কনস্তান্টিনোপ লে দেখতে পাওয়া 
যায়। গোড়ায় গোড়ায় যেরূপ গিজ্জার মাথায় গন্থজ দেওয়া 
থাকত এ-গুলিও কতকট। সেইরূপ । এরই আর একটি রূপ 

তখনকার ব্যাসিলিক। (8511109) গির্জায় রোমে পাওয়া'যায় । 

“সানটা সোফিয়া্র (59179 9071019 ) বিরাট গির্জাটি 

কনস্তার্টিনোপলে ৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হয়েছিল। এটির 
মাথায় চাপা ধরণের গম্বুজ আছে। এটির পরিধি ১০৭ ফুট 
এবং উচ্চতা ৪৬ ফুট। এই গিজ্জাটির বাইরের কোনোই 
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চাকচিকা নেই, তার ভিতরের সব কাঁজ খুঁটিয়ে তৈরী করা 
হ'য়েছিল বলে বোঝা যাঁয়। খুষ্টীয় ধর্মযাজকেরা এই গিজ্জাটি 
“ন্বর্গ থেকে ঝুলিয়ে রাখা” আছে বলে থাকেন । বাইজান্তাইন 

স্থাপত্যের বিশেষত্ব বোঝা যায় তার প্র্যানটি থেকে । গির্জার 

ঠিক মাঝখানে একটি বিস্তারিত জায়গা আছে এবং তারই 
ঠিক উপরে গম্বুজ দেওয়া ছাদ, চারটি ছোট ছে।ট ব্রাকেটের 
উপর দাড়িয়ে আছে। বাড়ীর ভিত্তির নক্সাটিও প্রায় 

চৌকো ধরণের । এই সময়কার গির্জার চুড়। খুব ঢালু করে 
তৈরী হ'ত যা” পরবস্তভী গথিক স্থাপত্যে ভ্রমশ একাধিপত্য 

লাভ ক'রেছিল। জাগ্রিনিয়ানের ( 78561101911 ) সেনাপতিরা 

যখন আফিক পুনরায় দখল করলেন তখন থেকে সেখানে 

ছোট ছোট তুর্গ ও মন্দির বাইজান্তাঈন ধরণের তৈরী হ'ল। 
আব্রিয়াতিক (80118170) প্রদেশে বাইজান্তাইন আট প্রতিষ্ঠিত 
হ'য়েছিল বলে জান! যায় । পাঁরেনজোর (8151%9) গিজ্জা 

এবং ত্রোমেলোর (4006119 ) গিজ্জায় বেশ বোঝা যায় যে 

পূর্ববর্তী ব্যাসিলিকার ভাবে তৈরী হলেও তার মধ্যেকার 
সকল কারিগরিই বাইজান্তাইন শিল্পীদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। 
ভিনিসের সেণ্ট মার্ক নামক (3 11271) গিজ্জাঁটি যদিও ধ্বংস 

হওয়ার পর পুনরায় তৈরী করা হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে 
এখনো বাইজাস্তাইন শিল্পীদের হাতের পরিচয় পাওয়। ষায়। 

দক্ষিণ ইটালীতে নর্্মান্ সর্দারদের স্থাপিত সিসিলি (91011) 

রাজ্যে যে সব ব্যাসিলিকাঁম এবং গির্জী তৈরী হয়েছিল তার 

মধ্যেও বাইজাস্তাইন শিল্পীদের কাজের পরিচয় আছে। 

পালেরমোর ( চ8167)0) প্রাচীনতম নৌসেনাপতির 
2310141 ) গিঞ্জাটিতে এবং প্যালাটাইনের ( 951211705 ) 
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গির্জায় এইরূপ বাইজান্তাইন কাজ অনেক দেখা যায়। 
মন্রীলের ( 1101£581 ) প্রকাণ্ড গির্জাটি পরে নতুন করে 

গড়া হলেও বাইজান্তাইনের কিছু কিছু পরিচয় মেলে । 

বাইজান্তাইন শিল্প ম্যাসিডোনিয়া (01806901718 ) পর্যন্ত 

ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু কষ সাআীজোই তার বেশী প্রভাব 

দেখ। যায়। এখনে। রুবের স্থাপত্যে বাইজান্তাইন রীতি চলে 

আসছে । 

বাইজান্তাইনের পরে উরোপের উত্তর মহ্াপ্রদেশে যে 
গথিক স্থাপত্যের উদ্ভব হয়েছিল তারই কথা সংক্ষেপে 

কিছু বলব। এই গথিক স্থাপতোর প্রভাব 
আল্পজ (১175 ) পর্বতের উত্তর ভাগেই 
দেখা যায়-ইতালীতে তার বেশী চলন 

হয়নি । নিকোলে। পিসানো ( 10০০1০ 7015281)0 ) এবং 

গিওটোর (01010 ) সমর ( ১২৮০--১৩৩০ খ্ুঃ) ছু চলো 

চুড়ো৷ দেওয়! গথিক গিজ্জার বিশেষ উন্নতি হ'য়েছিল। সমগ্র 

উরোপের নান! স্থানে গথিক হন্ম্যাবলীর আর অন্ত নেই। 

আমর! এখানে কেবল কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গথিক ধরণের 

গিজ্জার উল্লেখ ক'রব। গথিক স্থাপত্যের মধ্যে প্রধান 

দেখবার কথ। তার সহজ সরল রেখাগুলি যেন উচুর দ্রিকে 

বেগে উঠে চলেছে আকাশকে ছোঁবার জন্যে । তাই গথিক 

স্থাপত্যে বেশ একটা উওদাধ্যের ভাব মনে আনে। 

উরোপের অনেক প্রাচীন তুর্গ ও রাজপ্রাসাদ এই গথিক 

আদর্শে খুব মজবুত ভাবে তৈরী । রোর (২০৮) সেন্ট 

ম্যাকৃলোর (52117 2190101) গির্জার বিশেষত্ব এই যে তার 

চারপাশের প্রবেশ দ্বারের খিলানের উপরের অংশ শিখার মত 

গথিক যুগ 
১১২০-১৫০০ খ]ঃ 
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ত্রিকোণভাবে উপরের দিকে ছু'চলে। হয়ে উঠে গেছে । ঠিক 

সূর্যারশ্ি-বিকীরণের ভাব থাকায় সেটিকে র্যাডিয়েটিও 
(7২901201112) ধরণ বল! হয়। এর পরেই পারিসের “নতোর 

দাম” (০15 1917০), ইংলগ্ডের সেন্ট পল (9 281), 

ওয়েষ্টমিনিষ্টার এাবি (ড7০56271171510 £1)16১)১ ডারহ্ামের 

(])0117121)) ক্যাথিড্ুল (0%11750191) বারগসের (31509) 

গির্জা, তোলেদোর (018০) গিজ্জা প্রভৃতি অসংখ্য গির্জার 

নাম করা যেতে পারে, যেগুলি গথিক স্থাপত্যের উৎকষ্ট 

দৃষ্টান্ত । গত মহাযুদ্ধে অনেক বিখ্যাত গির্জা ধ্বংসপ্রাপ্ত 

হয়েছে। 

গথিক স্থাঁপতা করাসীদের মারফৎ স্পেনে প্রবেশলাভ 

করেছিল । লিও (1,০07), বাস (177০5) এবং তোলেদোর 

(01০7০) গির্জাগুলিতে খাটি গথিক ভাব দেখতে পাওয়া 

যায়। বাকি আরাগণ (77201) রাজ্যে বামিলোনায় 

(13210610179 ) গিজ্জীর মধ্যে মুরদের (01০০1) প্রভাব নেই 

বল্লেই হয় । তাছাড়া মেদিনা-দেল-কাম্পোর ।146178-01- 

০৪1170) “মোটা (01005) প্রাসাদটি, সেগোভিয়ার (5220৮19) 

কোকার (০০০৪) প্রাসাদ, ভ্যালেন্সিয়ার ( ড9157008 ) 

প্রাসাদ, ট্যারাগোনার (1:4778502.9), জেরোনার (06101)9) 

“পামা-দি-মালোর্কার (11719-06-719110108) গিজ্জীগুলি 

স্পেনের গথিক আদর্শে গড়া স্থাঁপতাকলা। ইটালীর 

গথিক আদর্শে গড়া স্থাপত্যের মধ্যে কয়েকটির নাম 
দেওয়া গেল। যথা £-ডোগেস (1০৪০১ কণ্টারিনি, 
(0০012197171) গাষানিয়ানি (01196111871) পিসানি ( [152101), 

ডাঁণ্ডোলো (1081090109 ) কস্সারি (1+0950811) প্রভৃতি 
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প্রাসাদাবলী। তাছাড়া মিলনের (11187) মন্ত্র প্রস্তরের 
বিরাট গির্জাটি জিয়ান গ্যালিয়াজে। ভাইকোর্টির (0741 
(3215927%9 ড1500161) দ্বারা ১৩৮৬ খুষ্টাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

কোমোর (0০171০) গিক্জাটি একটি গথিক ও রোমানাস্ক- 
সংস্করণ । অরভিয়েটোর (0:৮150 ) গির্জা, সিয়েনার 

(9157) গির্জী, এাসিসির (855151) সেন্ট জ্রান্সিস্্কো 

(50 ঢ1870550০9) গিজ্জী, (ফ্লোরেন্সের (710101706) সিনো- 

রিয়ার (91200118) প্রাসাদ, পোদেস্তার (০০০০5৪ প্রাসাদ, 

এ্যাপুলিয়ার (4১011) প্রাসাদ, (08171016061 11101016) 1 

নেপলসের ( টি0০5 ) সেন্ট জিওভানি-দে-পাঁপাকোডার 

(56 01০9101010০ 741308৫090৭, ) গিজ্ঞা, সেন্ট ডোমি- 

নিকোর (9৮ 100527270109) গির্জ1, সম্রাট ল্যাডিসল্যাসের 

(1,0151805) সমাধি বিশেষ উল্লেখযোগা ! পালারমোর 

( 12100) মোডিকার (4০10) এবং সারডেনিয়াব 

(521451717) গিজ্জগুলি প্রায় সবই গথিক আদর্শে তৈরী । 

জান্মীনীতে গথিক ধরণের স্থাপতা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 

'রাইন' নদীর উপকূলে দেখা দিয়েছিল। ই্ীস্বাগ 

( 90:8591)1 ), ফাইবার্গ (1251021% ) এবং কলোর 

(১০1১০৪০) গির্জাগুলি বিশেষ উল্পেখযোগা । 'ডানিউব? নদীর 

তীরেও তিনটি বিরাট গথিক গির্জা উল্ম (001) র্যাঁটিস- 

বোন ([২85১02) এবং ভিয়েনায় (ড121/72) তৈরী হয়েছিল | 

বোহেমিয়ায় (1301761019 ) প্রাগ রাজধানীর (1১426) 

গির্জাটি, পোলাগ্ডের (201800) ক্রাকাও (075০০) বিশ্ব- 

বিদ্যালয়, এস্থোনিয়ার (59119719) রিগা! (1২18) গিজ্জাটি, 

ফিন্ল্যাণ্ডের (51715) আবু (4০) গিজ্জা, সুইডেনের 
8 
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(5652) আপ.সাল1 ([075819) এবং ডেনমার্কের রোস্- 

কিল্্দে (]২০1195) গিজ্জা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ স্বইট্জার- 
ল্যাণ্ডে (১5109119110) বাসেলের (89561) গির্জা, বেলাজয়ামে 

(96151817) এ্যান্ট ওয়ার্পের (41105) গির্জা, ব্রাসেল্সের 

(73175561165) গির্জা, গথিক ধরণের বিশেষ স্থাপত্য। তাছাড়া 

প্যালেস্টাইনে (চ5155617€), সাইপ্রাসে (085) জ্রুসেডার- 

দের (00520015) দ্বারা স্থাপিত অনেক গথিক গিজ্জা আছে । 

এই সকল গির্জাগুলির মধ্যে প্রোটেষ্টাণ্ট (71০06650171) 

এবং ক্যাথলিক (09111011০ ) গির্জার মধ্যেও বেশ একটু 

বিশেষত্ব আছে । রোমান ক্যাথলিকেরা অনেকটা মৃত্তিপূজার 
পক্ষপাতী, তাই তাদের গিজ্জায় একটু বেশী রকম ভাক্কধ্য 
ও চিত্রকলার অতিশয্য দেখা যাঁয়। এই সব গির্জাগুলি 

ছাড়াও কোনো একজন প্রধান ধশ্মাজকের (40১00 অধীনে 

বাস ক'রে ধন্ম প্রচার করার জন্যে সঙ্ঘ তৈরী করার প্রথ! 

ছিল। তাকে 'য়্যাবি' (৪১০৮ ) বলা হতো । ৬ষ্ঠ ও ৭ম 

শতাব্দী থেকেই এই সঙ্ঘের স্যষ্টি হয়েছিল এবং ক্রমশ ১১১৫ 
খষ্টাব্দের মধ্যেই ১৫ হাজার ৭টি সঙ্ঘ উরোপের নানাস্থানে 

গড়ে উঠেছিল বলে জান যায়। ইংলগ্ডে সম্রাট হেন্রী-দি- 

এইট্ুথের (5715 ৬]]]) হুকুমে এই সঙ্ঘ উঠে গিয়েছিল । 

পরে দেশ-বিদেশে উরোপের শক্তিশালী রাজারা উপনিবেশ 

স্থাপনা! এবং রাজ্য বিস্তার করায় খুষ্টান মিশনারীদের 
দ্বারা এইরূপ গথিক গিজ্ঞা উরোপের বাহিরে নানা দেশে 

ছড়িয়ে পড়েছিল । 

উরোপে ১৬শ শতাব্দীকে শিল্পের স্বর্ণযুগ বল! যেতে পারে। 
দ্বিতা জুলিয়াস (01185 ]] ) এবং দশম লিওর (1460 5.) 
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দরবারে অসংখ্য শিল্পী প্রতিপালিত হয়েছিল এবং তা'রই ফলে 

ঈটালীর নব শিল্প-অভ্যুদয়ের (1191191) [২ 017915521)06) যুগ 

গ্রবত্তিত হল। মাইকেল আঞ্জিলোর মত দিগগজ শিল্পী 

সেণ্ট পিটারের (৮ 7০৮) গির্জাটির পরিকল্পনা করলেন 
এবং তারই অনুপ্রেরণায় উরোপে এই গিজ্ছাটির গম্থজের নকলে 
হাঁজার হাজার স্থাপত্যকল গড়ে উঠল নানা স্থানে । এই 

ধরণের ক্তাপত্যের মধ্যে ভেনিসের ( ৬1106) সান্সোভিনো 

(98%1750%11)0 ) শির্জী, সাঁমিচেলের ( ৪917117)1011916 ) 

গির্জাটি, ভেরোনায় ( 10119 ) এবং ভিসেপ্রায় (ড1061775) 

প্যালাডিও (79118910 ) গিজ্জা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তা, 

ছাড়া মিলানের (11191) ) বারমেন্টে (38170191115) গিজ্জী, 

লা পিগনা (],8 71579) উদ্যানের সামনে বারমেন্টের বিরাট 
বিজয় তোঁরণটি, রোমের সেপ্ট কালে (৩০ 081০9) 

গিজ্জা, রোমের লোরেটো৷ (5৮ 01871201 1+97500 ) 

গির্জী, ভাটিকানের ( ৬৪০০৪) সিস্টিন্ চ্যাপেল 

(515076 011190]) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই ইটালীর 
স্থাপত্যের জের আমর। পাই ফরাসী দেশে ভাসাই (ড1- 

381115 ), লুভ (1+00৮16) এবং লুক্সেম্বর্গ ( [11506101110 ) 

প্রাসাদে এবং প্যারিসের পাঁথিও (1১811117601) ) ফরাসীর 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ে (10175016505 06 [19100 ) এবং সেন্ট 

ডেনিসের (70115 5৮ 1)61)15 ) তোরণ-দঘ্বারে । লগুনের 

সেন্ট পল (51. 7৪] ), পালিয়ামেণ্ট, ডেনমার্কের প্রাসাদে 
(1715061-31019016 79190 ) পোট্ুসভামের (70150ঞ00 ) 

প্রাসাদে সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাবীর স্থাপত্যের মধ্যে 

ইটালীর প্রভাব বেশ স্পষ্ট দেখ! যায় । 



১৮ উরোপের শিল্প-কথা 

উরোপের পুব্ব-দক্ষিণ প্রদেশে যতই এগিয়ে যাওয়া 
যায় ততই ইরাণী শিল্পের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। 

ভিয়েনার ( ৬1518) কাঁল্ক্রিচের ( [21151070116 ) 

গিজ্জাটি আওরঙ্গজীবের স্থাপিত ভারভের যে-কোনো 
মসজিদের মত মনে হয়। তাতে আওরঙ্গজিবের 

মসজিদের মতই সামনে ছুটি মিনার আছে এবং 

মাঝখানে গন্থজ দেওয়া । অবশ্য গন্ুজটি ইটালীর সেন 
পিটার গিজ্জীর ধরণে তৈরী। মুস্লিম স্থাপত্যকলা ৬৫২ 

খষ্টান্দের পর মুস্লিম ধর্মের অত্যুদয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে কিরূপ আশ্চধ্যভাবে বিশেষ একটি রূপ 

নিয়ে হঠাৎ প্রকাশ পেয়েছিল, তা” স্থাঁপত্য- 

ইতিহাসের একটি বিশেষ ব্যাপার । তাছাড়া ইরাণের কাছা- 

কাছি অত বড় শক্তিশালী প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও বাই- 

জান্তাইন প্রভৃতি স্থাপত্যকলার প্রচলন থাঁকা সত্বেও কি 
ভাবে যে ভার একটি নিজন্ব রূপ দেখ। দিয়েছিল, ভা? ভাববার 

কথা। আরব জাতীয় লোকেরা ছিল হা-ঘরে এব: 

মরুভূমিতে তাবু খাটিয়ে জীবনযাত্র! নির্ব্বাহ করত। তাই 
আদিমকালের আরব বা ইরাণীদের স্থাপত্যের কোনোই 

নিদর্শন নেই। এরই নিকটে মিসরে ও সিরিয়াতে যে 

স্থাপত্য বু যুগ ধরে চলেছিল,তাঁ”র কথা পুর্রেই বল। হয়েছে । 
এই ইরাণী-মুস্লিম স্থাপত্যকলাকে 'সারাসানিক? (59/5- 

5110 ) বল! হয়। মুস্লিম ধন্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই 

সারাসানিক স্থাপত্য নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তা"র 

একটি বিশেষত্ব এই যে সেটি যে দেশে গেছে, সে দেশের 

এতিহোর সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে। তা"র প্রমাণ মিসর 

উরোপের মুস্লিম- 
স্থাপত্য । 
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থেকে নিষে সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, আফ্রিকা, সিসিলি, ভারতবর্ষ 

স্পেন সর্বত্রই পাওয়া বায়। গ্রীক ও রোমান স্থাপত্য 
যেমন ভারতবর্ষের উত্তরে গান্ধার প্রদেশেই আবদ্ধ ছিল, 

দেশের স্থাপত্যের সঙ্গে একেবারে মিশ খায় নি, তেমনি 

মুস্লিম-সারাসানিক স্থাপত্য-রীতি ভারতবর্ষে মোগলদের 

আমলে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল দেশের প্রাচীনতম 

কুষ্টির সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে । হ্যাভেল সাহেব এ বিষয় তার 
ভারতীয় স্থাপত্যের (1710177 251071650215 ) পুস্তকে 

বিস্তারিতভাবে আলোচন। করেছেন। সারাসানিক স্থাপত্যের 

বিশেষত্ব হ'ল এই যে ঘরের মেঝে চৌকে! হলেও ঘরের 

ছাদের মাঝখানে ব্রাকেট দিয়ে নানা প্রকারের গঠন দেয়: এবং 

জেই ছাদের উপরে (০০11117হএ) নানাপ্রকার আলঙ্কারিক নকলায় 

সজ্জিত থাকে । যদিও প্রকৃতির হুবন্ত নকল করে ছবি বা 

মুত্তি আকা ধন্মবিরুদ্ধ, তবুও এই সব মুসলিম স্থাপত্যের মধো 
নক্সাকারীর কাজের বিশেষ প্রচলন ছিল। আরব ব1 ইরাণী 

নক্সাগুলি প্রায় জামিতিক নিয়মে রচিত হতে। এবং তাই 

সকল প্রকার জ্যামিতিক রীতিতে আকা নক্লাকেই “এ্যারাবাস্ক? 

( $1771965086 ) বল। হয়। এইরপ প্রণালীতে তৈরী নক্সার 

জালি-কাজ সারাসানিক স্তাপত্যে খুব দেখা যায়। আরবী 

অক্ষরে ধর্মপুস্তকের নানাগ্রকার বিয়াৎ চিত্র-বিচিত্র করে 
স্থাপত্য-সঙ্জার জন্যে ব্যবহার করা হতো | মুস্লিম মেয়েদের 

পর্দা থাকার জন্যে জালির কাজের খুবই রেওয়াজ ছিল । 

প্রাচীন যুস্লিম স্থাপত্যের নিদর্শন সিরিয়ীতে (55718 ) 

অনেক পাওয়া যায়: কেননা সেখানেই প্রথম মুস্লিম ধর্ম 

প্রচারিত হয়। জেরুজিলাম (6105911) ) খ্রীষ্টানদের 



৩০ উরোপের শিল্প-কথ। 

হাত থেকে খালিফ ওমার ৬৩৭ খুষ্টাকে দখল করে 

নিয়েছিলেন । সে সময়কার ছুটি ছোট ছোট মসজিদ এবং 
মেয়েদের বাসোপযোগী 'হারেম' আছে। এইখানে 'সাকরার' 

মসজিদটিতে বাইজাস্তাইন শিল্পের প্রভাব দেখা যায় । তখনে। 

সারাঁসানিক স্থাপত্যের বিশেষ রূপটি ভাল করে ফুটে ওঠে নি। 
মুসলিমদের পক্ষে এই মসজিদটি মক্কারই মত একটি বিশেষ 
পী5স্থান। তা" ছাড়া 'এল্-আকসার' (1-814417) মসজিদটিও 

প্রাচীন রোমান বাসিলিক। (78511107 ) গিজ্জার মত 

কতকট। দেখতে এবং খুব সম্ভব প্রাচীন গিজ্জী ভেঙে সেই 
মসজিদটি তখন তৈরী হয়েছিল। সিসিলি (3191) ) এবং 

স্পেনে (91৭1ঘ ) মুস্লিম স্থাপত্যের অনেক কিছু চিহন 
আছে। আফ্রিকার উত্তর সীমান্তের মধ্যেও অনেক প্রাচীন 
মসজিদ দেখতে পাওয়া যায়। স্পেনে দীর্ঘ মুস্লিম 

অধিকারের সময় 'অল-হামবারার ( £1-1191701):8,) প্রাসাদ 

ও দুর্গ ১২৪৬ খ্ুষ্টা থেকে ১৬১৭ খুষ্টাব্দের মধো তরী 
হয়েছিল। স্পেনের মুস্লিম স্থাঁপতা সাঁরাসাঁনিক হলেও 

তা'র মধো স্পেনের কুষ্টিগত বিশিষ্টতা বজায় আছে। 
করদোভার (0০০0০%৪ ) মসজিদ এবং গিরালদার 

(017518 ) চৌকে। মিনারটি খুব সুক্ম কারিগরিতে ভর] । 
ভারতবর্ষের মতই স্পেনের মুস্লিম স্থাপত্য সেখানকার 
একটি কৃষ্টিগত বিশেষ রূপ লাভ করেছিল। 

আধুনিক যুগের উরোণীয় স্থাপত্যের ঢেউ এল আমেরিকার 

প্রধান রাজধানী “নিউইয়র্ক (০৬ ০৫] ) সহরের 

পঞ্চাশ-বাট-তলা গগনভেদী বাড়ীগুলি "আধুনিক ষুগ। 
7... থেকে। গথিক গির্জার উচুদিকে ওঠার 
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ভাব্টুকু মাত্র এই স্থাপত্যে আছে, কিন্তু তার কারিগরি কিছুই 
নেই। এই আকাশমুখী বাড়ীর মধ্যে বরং মিশরের সাধা- 
সিধা ধরণ কতকট! পাওয়া যায়--যদিও হয়ত সেটা ইচ্ভাকৃত 

নয়। এখনকার আবার অতি-আধুনিক স্থাপত্যের বিশেষত 
হ'ল, তাতে কাশিস বা কোনো অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি 

নেই । কখন কখন মনে হয় পরিকক্পনাগুলি প্যাকিংবাকস 

সাজিয়ে রেখে করা হয়েছে । এরোপ্লেন ও বিদ্যুতের যুগে 

ক্রমশ€ স্থাপত্যকল। যে কোথায় গিয়ে পৌছাবে, তা? বল! 
যায় না। 



ভাস্কধ্যকলা 

স্থাপতোর সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙ্কধাকলারও বিকাশ হয়েছিল 

মিসরে, এসিরিঘায় এবং তার পরবত্তী কালে গ্রীক-শিল্পের 

মধো। ভারতের ন্যাঘ এই সব দেশেও স্থাপত্যেরই একটি 

অলঙ্কার ঘরূপে ভাক্ষধ্কলার অভ্যদয় হয়। কিন্ত প্রাচ্য ও 

পাশ্চাছোর মধ্যে প্রধান ব্যবধান এই দ্রেখা যায় যে মুক্তি- 
গুলিকে স্থাপতোর হলম্ক'ররূপে বানহার করলেও সে-গুলি 

যেন স্বতন্ত্রভাবে গড়া জিনিষ, কেবল কোনো প্রকারে 

স্থাপতোর সঙ্গে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বলে মনে হয়। 

সেগুলিকে দেয়াল, থাম বা কামিস থেকে সারয়ে রাখলে 

কোনোই ক্ষতি হয় না। অপর পক্ষে প্রাচা শিল্পীর! 

ভাঙ্কধ্যকে স্থাপত্যের অলঙ্কারম্বরূপ এমনভাবে গড়ে তোলেন 

যে তার স্বতন্ত্র কোনোই অস্তিত্ব নেই । 

উরোপের অতি আদিম যুগের ভাক্কাকলার পরিচয় 

পাওয়! যায় যখন উত্তর উরোপ একেবারে নার মাস তুষারাবৃত 

(019012] 0011090) থাকত-_সেই যুগে । আল্পস্ পর্বতের 

তুষার (81৭0197) তখন ফরাসীদেশের মধ্যভাগ পধ্যন্ত বিস্তৃত 

থাকত। সেই সময়কার আদিম মানুষের চিত্রকলার সঙ্গে 

সঙ্গে ভাক্ষষ্য-কলারও পরিচয় কিছু কিছু পাওয়। যায়। 

বল্পমের দ্বারা শিকার করে তার! প্রধানতঃ প্রাণধারণ করতেন 

এবং সেই কারণেই তারা বল্লমের উপর নানা প্রকার কারুকার্ধা 

করতেন । তাক্-দা-আছুবাট (00 ৭” 400০001১277) গুহায় 

মাঁটির গড় বাইসনের প্রতিমৃত্তিগুলি খুবই সুন্দর। ক্যাপ 
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ব্যাঙ্কের (081১ 71217০) গুহার দেয়ালে খোদাই করা ঘোড়ার 

ছবিগুলি ৭ফুট ৭ইঞ্চি। ক্রনিকেলের (13181210561) গুহার 

পাথরের উপর আচড় টেনে আকা ঘোড়ার ছবি ভাক্কধ্য ও 

চিত্রকলার মাঝামাঝি একটি ব্যাপার । 'বাসেম্পোনীর' 
(13555601190) “ভেনাস” নামে খ্যাত হাঁত-পা-মাথাশূন্য 

নারী-মুক্তি এবং পরছুলা-পর! একটি নারীর মাথা! সেই গুহায় 
পাওয়া গেছে । এইগুলি আদিম উরোপের ভাক্ষব্যের বিশেষ 

পরিচয় দেয়। এগুলি ছাড়া বল্গা হরিণের ([২০17000-) 

হাঁড়ের উপর গড়। তখনকার অনেক সুন্দর সুন্দর কাজের 

পরিচয় পাওয়া গেছে। সাডেনিয়া (5%1061719) দ্বীপে 

প্রাপ্ত তাবার প্রহরী-মৃত্তি ও মাতৃমৃন্তি আদিম ভাস্কর্যের 
উৎকুষ্ট দৃষ্টান্ত । 

উরোপের আদিম সকলপ্রকারের শিল্পকলার গোড়ার 

ইতিহাসের সঙ্গে মিসরের শিল্পকলা জড়িত হয়ে আছে। 

তাই তা"রই কথা গোড়ায় বলতে হয়। আবার এই মিসরের 

বিষয় বলবার সঙ্গে সঙ্গে এসিয়া খণ্ডের মধ্যভাগের খুব প্রাচীন 

একটি রাজ্যের যা" খোজ পাওয়। গেছে, তা”র বিষয়ও বলা 

দরকার । সেই "হিতাইতদের' (7101০5) মিসরের লোকেরা 

“খাতি' (007901) বলত এবং নিনেভায় (ব1055517) ও 

কার্ণীকের (91090) মন্দিরে তাঁদের পরিচয় পাওয়া যায়। 

কৃষ্ণসাগরের (73190. 56৪) কাছাকাছি সিরিয়ার (95179) 

পার্বত্য প্রদেশেই এদের স্থাপতা ও ভাস্কর্যের পরিচয় 

পাওয়া গেছে। তাদের রাজধানী “বোখাজ-কেউই'তে 

(8০179% 1০1) মাটি খুঁড়ে সম্প্রতি অনেক কেছু 
আবিষ্কৃত হয়েছে । হিতাইতদের ভাষা কতকটা ভারতীয় 

৫ 
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এবং উরোণীয় ( [1100-10101681॥ ) ধরণের বলে মনে হয়। 

এদের ভাক্ষধ্যকলার মধ্যে এসেরিয়া ও মিসরের ভাব আছে। 

এরাই এসিয়ামাইনরে এসেরিয়ার প্রতিপত্তির গতিরোধ 

করেছিলেন বলে জানা যায়। এখানকার ভাক্কধ্যকলার 

প্রতিকৃতিতে যেরূপ শিরন্ত্রাণ আছে, সেরূপ মিসর ব৷ 

এসেরিয়ার কোন ভাক্কষ্যের মধ্যেই পাওয়া যায় না। তাদের 

রাজধানীর তোরণ-দ্বারে সিংহ-মুত্তি এবং দ্বারী প্রস্তুতির 
ভাক্কর্য্য পাওয়া গেছে । থামের নীচেকার বৈঠকে ক্ষিঙ্কাসের 

(991717% ) মুখ দেওয়া ডানাযুক্ত সিংহের দেহধারী মুগ্ডি 
পাওয়া গেছে। ভাক্কর্যাকলায় যে তাদের বিশেষ দখল ছিল, 

তা” বেশ জানা যায়। 

মিসরের ভাক্কধ্যকলার মধ্যে বাস্তব ভাব বেশী 

না প্রকাশ পেলেও সেগুলি যে উপাদানে 

(7191511915-এ ) গড়া, তার বিশেষের 

ভাবটিকে বেশ প্রকাশ করে। অর্থাৎ মৃত্তিটি পাথরের হ'লে 
পাথরের জড়-ভাবটির সঙ্গে ভাস্কর্য গড়া মানুষের আকৃতির 

এমন একটি সামপ্স্ত রক্ষা কর! হতো যে পাথরের পাথুরে 
ভাবটিও থাকে অথচ তা'রই মধ্যে মূত্তিটির ভাবও বেশ ফুটে 
ওঠে। গ্রীক মৃত্তির সামনে দ্ীড়ালে মুত্তিটি এত 
প্রাণবন্ত বলে মনে হয় যে, সেটি যে পাথরের বা ব্রোঞ্জের 

তৈরী, সে-কথা সে সময়ে মনেই থাকে না। মিসরের 

মূত্তিগুলি দেখলেই মনে হয় যেন মানুষের আকৃতিগুলি হঠাৎ 
পাথরের বা ত্রোঞ্জের মধ্যে জমাট বেঁধে গেছে। এঁদের 

ভাক্ষাকলার মধ্যে আমরা এমন একটি সংযত ও সহজ ভাব 

পাই, যার মধ্যে বিরাট স্থ্টির ভিতরকার সুষমা নিহিত 

মিসরের ভাক্কধ্য 
ুঃ পূ ৩০ ০ ০- 
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আছে। মৃত্তিগুলি দেখলে মনে হয় যে, এমন সহজ রেখা- 
বিশ্যাস-দ্বারা খোদাই করা হয়েছে যে, পাথরের গা কেটে 

সেগুলিকে তৈয়ার করতে বেশী বেগ পেতে হয়নি । মিসরের 

ভাস্কধ্যের মধ্যে তাস্ছাড়। একটি অনাবিল ছন্দ- গতি আছে, যা” 

অন্ধ কোনে। ভাস্কষ্যকলায় দেখা যায় না । এই সহজ কলা- 

সৌকুমাধ্য জগতের শিল্পকলায় একটি বিশেষ স্থান দিয়েছে 
মিসরের ভাক্কধ্যকে । 

মিসরের প্রাচীনতম রাঁজ-বংশাবলীর যা” পরিচয় পাওয়। 

যায়, তা'রও আগেকার ভাঙ্কধ্যের মধ্যে শ্লেট পাথরের 

কলকের গায়ে সিংহ-শিকাঁরের ছবি (51101) গড়া আছে। 

এর পরেই প্রথম পঙ্ক্তির রাজন্যদের গড়া পিরামিডের সংলগ্ন 

শ্িন্কস্টি গ্রানাইট (07217115 5191 ) পাথরের তৈরী । এটি 

যে ঠিক কার প্রতিকৃতি, তা" আজ পধ্যস্ত জান যায়নি । এই 

সময়কার ভাস্করধোর মধো মেন্খেরেসের (1০750110165 ) 
এবং তার সহধম্মিণীর যুগল মৃত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

রাণী রাজাকে সাদরে ছু-হাঁতে বাহু ও কোমর বেষ্টন করে 

দাড়িয়ে আছেন। রাজার মুখ গম্ভীর, কর্তব্যপরায়ণতার 

ভাঁবে সমুজ্জল-_রাণীর দিকে তার যেন জক্ষেপই নেই। 

দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন মন্দিরের গায়ে এইরূপ মন্দির- 
প্রতিষ্ঠাতা রাঁজারাণীদের মৃত্তি বিরল নয়। পাওদাকালের 
মল্লিকাজ্জুনের মন্দিরে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ও তার পত্বীর 

ত্রেলোক্যমহাদেবীর মৃত্তি ু ইটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে 
পারে। মিসরের আদিম পঙ্তির রাজাদের সমসাময়িক 

ভাঙ্কর্যা মেম্ফিসের (11601101115 ) পুরোহিতের মৃক্তিটিতে 

কোনে শিরক্ত্রাণ নেই, পরণে একটি কাপড় জড়ানো আছে 



৩৬ উরোপের শিল্প-কথা 

মাত্র । তাছাড়া সে সময়কার খেফেনের (01715101520) 

বিরাট মৃত্তিটিও বিশেষ উল্লেখযোগা। মাথায় তা"র কাপড় 
জড়ানো কতকট। ক্ষিস্কসের মত, কেবল তার একটি পরচুল। 
দাড়ি আটা আছে। মৃত্তিটি উচু কুসিতে বসা, ডান হাত 
মুঠো করে ডান দিকের জানতে রাখা আছে, এবং ঝা হাতটি 

বা দিকের জান্ুর উপর উপুড় করে রাখা আছে। এই সময়কার 
তৈরী (প্রায় ৫০০০ বৎসরের ) কাঁঠের একটি মস্তি কায়রোর 
যাদুঘরে রাখা আছে। তাতে নেড়ামাথা গোল চেহারার 

একটি লোক বা পা বাড়িয়ে বা হাতটিতে একটি লাঠি ধরে 

আছে। এটিকে কোনে একটি পিরামিডের স্থপতির প্রাতি- 

মৃত্তি বলেই অনেকে অন্ুমান করেন । 

প্রথম সেসৌস্টিসের পিরামিডের তল! থেকে তার 
ছু'রকমের মুকুট-পরা দাড়ানো প্রতিমৃত্তি পাওয়া গেছে। 
আদিম পড়তির সকল ভাস্কষ্য হয় নরম বেলে-পাথরে নয় তো 

কাঠে তৈরী হতো। মাসতাবার দেয়ালের ভাক্র্য্যগুলি 
(761191) রঙ করা থাকত । রাজধানী “মেমফিসে' (1 613191715) 

যেমন মন্দির প্রভৃতির সঙ্গে ভাস্কর্যাকলারও প্রচুর পরিচয় 

পাওয়। যায়, তেমনি থিবসের রাজধানীতে নবীন উদ্ধমে 

শিল্পকলারও উন্নতি হয়েছিল। খ্বষ্টধন্মীবলম্বীরা যেমন 

যীশুখুষ্টকে ভগবানের একমাত্র পুজ বলে মনে করেন, তেমনি 
থেবাঁসের রাজাদের তখন ব্বর্গের রাজা আম্মনের (40100) 

পুজ বলে লোকে মনে করত এবং সেই কারণেই এত মন্দির 
৪ এত মৃত্তি তাদের আমলে তৈরী হয়েছিল। প্রথম থিবসের 

যুগে €( খুঃ পৃঃ ২০০০--১৫৮৭ ) অসংখ্য ভাক্ষধ্যকলার 
আবির্ভাব হয়েছিল । এই জময়কার আস্ত পাথর কেটে তৈরী 
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বিরাট ছু"টি ৬৫ ফুট উঁচু মৃত্তি মিসরের মরুকে আলোকিত 
করে আছে। এ ছুৃ"টি তৃতীয় আমেনোফিসের (41061701115 
[াা) নিজের এবং তার পত্বীর প্রতিকৃতি । সমসাময়িক 

মৃত্তিগুলির মধ্যে দ্বিতীয় রামেসেসের ( 7২41076565 ]] ) এবং 
তৃতীয় আমেন-হোটেপের (82061011016 যা) মুত্তিগ্চলি 

খুবই স্থন্দর। দের এল-ভাড়ীর (])61 721-7391111) জন্থগুলির 

প্রতিকৃতি, বিশেষ গরুর প্রতিমূর্তি, খুবই সুন্দর । প্রাচীন 
থেবান জর্দারদের রাজত্ব কয়েক শতাঁববীকাল পধ্যস্ত চলার 

পর বিদেশী হা-ঘরে হায়কৃসস্দের (রাখাল রাজার ) রাজখ 

চলেছিল এবং এই হা-ঘরেদের পুনরায় তাড়িয়ে থোবান- 

রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন এ্রাশমেশ ( 45100065 ) রাজ । 

এই সময় আবার পুরো দমে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলার উন্নতি 
হ'তে দেখা গেল । পাথরের মূত্তিগুলিতে রঙ দিয়ে মিনাকারীর 
কাজ করা হ'তো। বিশেষ চোখের উপর রঙ দিয়ে এমন 

চান্কে" দেওয়া হ'তো--তাতে একটা জীবস্ত ভাব ভাক্কর্ধা- 
কলায় এনে দিত। মিসরের পিরামিডের গায়ে যে-সব 

ভাক্র্য্য-চিত্র আছে, সেগুলি সবই সজ্জা-চিত্র এবং তা"র 

পরবর্তী যুগের গ্রীক-শিল্পের মত তা'র কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ 
নেই। 

মিসরের ভাঙ্কর্যোর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ কাজের 

কথা বলব। নিউবিয়াতে (বা) আবু-সিম্বেলের 

(/0-91706]) চারটি সার সার বসা ৬০ ফুট উঁচু 

বিরাট প্রতিমুত্তি মিসরের একটি প্রধান কীত্তি। তারই নিকটে 

দেয়ালের গায়ে শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে দাড়ানো কতকগুলি যুক্তি 

আছে। একটা স্তব্ধ গম্ভীর ভাব এই সকল মুত্তির মধ্যে 
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সর্বদাই দেখা যায়। লাক্সারে (14:01) পাহাড়ের দেয়ালের 

গায়ে দাড়ানো রাণী নেফারতারীর (00601) [বি 6167121) 

প্রতিমুত্তিটি এবং ফারাও (77901. ) আকেনাটনের 

( 4১107119101) ) প্রতিকৃতি ছাড়াও অসংখ্য বর্ণনাযোগ্য 

ভাঁঙ্কধ্যকল। মিসরে নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে । একটি কথা 

প্রচলিত আছে যে, “নাইল' নদীর ধার দিয়ে যতই চলে 

যাঁওয়া যায়, ততই যুগের পর যুগকে মাড়িয়ে চল! হয়। 
নাইল নদীর মোহানা! থেকে আরম্ত করে ছু'ধারে পিরামিড, 

মন্দির ও ভাক্কধ্যকল। দেখতে পাওয়া যায় এবং শেষে 

থেবাসদের যুগের কীন্তির নিকট এসে একেবারে স্তস্তিত 
হতে হয়। এখানে মহীশৃরের নন্দী মন্দিরের আহিক-রত 
চোল্রাজার প্রতিমৃত্তিটির সঙ্গে লুভে (15911৮:0) রক্ষিত 

প্রাচীন মিসরের লেখকের প্রতিমৃত্তিটির সাঁদৃশ্ঠের কথা বলতে 
চাই। এ ছৃ"টি থেকে প্রমাণ এই হয় যে, সহজ ছন্দ প্রকৃতির 

মধ্যে যা" আছে, সেইটি ধরবার চেষ্টা এই ছু'টি বিভিন্ন দেশের 

শিল্পীর মনের মধ্যে ছিল বলেই এইরূপ মিল দেখা গেছে। 

কোনে! দেশের আদর্শের সঙ্গে অপর দেশের আদশগত 

মিল থাকলেই এইরূপ ঘটনা ঘটে থাকে । মিসরের সকল 

মৃত্তিই “অভঙ্গ' এবং আমাদের দেশের ভাক্কধ্যকলায় ছিভঙ্গ, 

ত্রিভঙ্গ, সমভঙ্গ প্রভৃতি নানান ভঙ্গিমায় গড়া মৃত্তি দেখা 
যাঁয়। উরোপের ভাস্কধ্যকলা, মিসরের শিল্পের মধ্যে যে 

বাস্তব ভাঁবটি আছে, সেইটিকেই অবলম্বন করে এগিয়ে 
চলেছিল । পরবর্তী অধ্যায়ে সে বিষয় ক্রমশঃ বল। হবে। 

নভ্রমশঃ এসেরিয়া ও পীক-ভাঙ্কষ্যের মধ্য দিয়ে রোমাঁন- 

শিল্পে বাস্তবপ্রধান উরোপীয় শিল্প প্রসার পেয়েছিল। 

শি 
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মিসরের শিল্পীদের রচিত অনেকগুলি ত্রোঞ্জের ও কাঠের 
মৃন্তিও পাওয়। গেছে । 

ব্যাবিলোনিয়ায় (38105100018) এবং নিনেভায় ( ব16- 

$া। ) আস্থুরদের (19511) রাজধানী ছিল। নিনেভার 
. প্রাসাদকে তখন “সিংহাবাস” বলা হ'তো। 

৫ ঠা রে নিনেভার নিকটেই “খোরসাবাদে সারগন 
| (99101) প্রাসাদটির তে।রণ-দ্বারে ছু-পাশে 

দু'টি বিরাট ডান। দেওয়! সিংহের প্রতিমৃত্তি আছে। আম্ুর 
নাজিরপাল (45517 7811081 ), দ্বিতীয় শালমানেজের 

(91191512110267 ]] ), আন্থুর বাণীপাল (৪৫ 138101051) 

প্রভৃতির প্রাসাদাবলীতে এসেরিরার ভাক্ষধ্য-সম্পদের গরুর 
পরিচয় পাঁওরা যায়। এদের সকল ভাক্ষধ্যের মধো আশ্মর 

নাজিরপালের বিরাট মুক্ভিটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভা" 

ছাঁড়া এদের আমলে মিসরের কারিগরদের মত পাথরের 

দেয়ালের গায়ে খোদাই করা চিত্রাবলীই (17985-151161) 

বেশী দেখতে পাওয়া বাঁয়। পুরোপুরি মুন্তি এর। খুব 

কমই গড়েছিলেন। প্রাসাদের সামনে মান্ুষ-মুখো। বৃষ- 

আকারের প্রতিকৃতি আছে । মিসরের ভাক্কয্যের সঙ্গে 

এগুলির তুলনা করলে এইট্ুকুই তফাৎ মনে হয় যে মিসরের 

চেয়ে এগুলিতে ঘেন বেশ একট। জোরালো ভাব ও 

স্থুসামপ্রস্ত পরিষ্ফুট হয়ে আছে। বেশীর ভাগ ভাক্ষর্ধ্য-চিত্রে 

রাজাদের যুদ্ধের জয়-গাথার খবর পাথরের গায়ে বাটালি 

দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে । এগুলিতে মানুষের পৌরুষ- 
গর্ধের ভাব খুব বেশী ফুটে আছে বলে মনে হয়। 

মেয়েদের প্রতিকৃতি আন্ুরেরা খুব কমই গড়েছেন । মিসরের 



৪৩ উরোপের শিল্প-কথা। 

কাজের মধ্যে যতটুকু বাস্তব ভাব পাঁওয়! যায়, এসেরিয়ার 

শিল্পীরা তার ধার দিয়েও যান নি। প্রকৃতির মধ্যে যা 

কিছু পেয়েছেন, তারই একটি মন-গড়া রূপক-আকৃতি 
( ০০012501501019] ) তা"রা নিভাঁকভাবে দিয়েছেন তাদের 

শিল্পকলায় । পশুপক্ষীর রূপক ছবিগুলি আন্মরদের ভাক্ষর্ধা- 

চিত্রে বেশ সুন্দর ফুটেছে । 

১৭৬৮ খষ্টান্দে প্রকাশিত .উইনকেলম্যানের 

(ড/17016]7091)1)) লেখা প্প্রাচীন শিল্পের ইতিহাস” পুস্তকে 

গ্রীক-ভাক্ষধ্যের বিষয় বলা হয়েছে যে, 

সেগুলিকে বুঝতে হ'লে তা'র ভিতরকার 
উচ্চ আদর্শের 0591) বিষয় জান। দরকার । 

তিনি বলেন, সৌন্দর্য সাম্যের ( ঘ11) মধ্যেই আছে। 
একটি সুন্দর আকৃতির সাম্য তার প্রতোক টুকরো টুকরো 
অংশের সামঞ্জস্তের উপরই নির্ভর করে। এই সামা ও 

সামঞ্জস্তের ভাব এমন থাঁকবে যে তা” কেবল কোনো একটি 

বিশেষজ্ঞের ভাল লাগার উপর নির্ভর করবে না, জগতের 

সকল লোকেরই তা" ভাল লগিবে। যেমন বিশুদ্ধ জলের 

কোনো স্বাদ নেই, অথচ সকলেই সেটি গ্রহণ করে, 

সেইরূপ সৌন্দধ্যের মধো স্বতন্ত্রয ও ব্যক্তিত্বের কোনোই 

যোগ নেই। সেইজন্টেই তিনি অনুমান করেন গ্রীক পুরুষ 
ও মেয়ের যুন্তিতে উভয় জাতির মধ্যে যে সব সামঞ্জস্তের 
বিশেষত্ব নিহিত আছে, সেইগুলিকে এক ছ'ণীচে ঢেলে তারা 

এই সব মৃত্তিগুলি গড়ে গেছেন সকলের নয়নাভিরাম হবে 

ব'লে । অর্থাৎ মেয়ের মৃক্তিতে পুরুবের কতকগুলি ভাল গুণ যা 
আছে আরোপ করেছেন, আবার পুরুষের মধ্যেও মহিলা 

গ্রীক-ভাক্ষর্ষয খুঃ পুঃ 
৬ 0 ০ ০০০০০ 
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জনোচিত সৌন্দর্যের ছায়! আছে। উইনকেলম্যানের ব্যাখ্য। 
থেকে বেশ বোঝা যায় যে, গ্রীক-ভাকঙ্কধ্য জগতের মধ্যে 

সহজবোধ্য এবং সর্ববজন-চিত্তরঞ্জক বাস্তব শিল্প । গ্রীক-শিল্প 

মিসর, এসেরিয়, হিতাইত প্রভৃতি প্রাচীনতম শিল্প-কৃষ্টির 

ভিতর দিয়ে ক্রমশ ডোরিক (100110)১ আইওনিক 

(7011০) প্রভৃতির বাস্তব শিল্পকলার কোঠায় কি ভাবে 
যে এগিয়ে গিয়েছিল, তা'র সঠিক ইতিহাস পাওয়। যায় না। 

গ্রীক মুক্তির ছন্দ-গতিটি তা'র কাপড় সাজানো ভীজগুলির 
সঙ্গে শরীরটিকে নিয়ে যেন চলেছে । যদিও খুবই এগুলি 

বাস্তব-ভাবাপনন, কিন্তু তারই মধ্যে সাজিয়ে তোলার 

( 00:55511110779] ) ভাব খুবই পাওয়া যায়। মূর্তিুলিতে 

রকমারি ভঙ্গীর (যদিও ভারতীয় শিল্পের মত বাঁধা-ধর! 

নয়) মধোও একটি এঁক্য আছে, যা” দর্শকের মনে সহজেই 
আনন্দের উদ্রেক করে। গ্রীক-মূত্তির বাস্তব-ভাবাপন্ন দেহ- 
পেশী-সংস্থানের মধ্যেও একটি ছন্দ-বিন্তাসের চেষ্টা নিহিত 

আছে। 

গ্রীকদেশের প্রাচীন মূত্তিগুলি বেশীর ভাগ পুজার জন্য 
তৈরী হ”তো | সব চেয়ে পুরাতন গ্রীক-মূত্তি-প্রতিম! চেষ্ট-অব- 
সাইসেলাস্ ( 01159 9£ 05০15 ) খুষ্ট জন্মাবার ছয় শত- 

বৎসর পুবে্বের বলে জানা যায়। “হেরা”র (17679 ) মন্দিরে 
পেরিয়ান্ডের ( 2০1197006£ ) সেটিকে উপহার দিয়েছিলেন । 
এই সব “হেলেনিক" (17651151710) ভাক্কর্যাকে কয়েকটি ভাগে 

ভাগ করা যায়। 

(১) মৃত্তির পায়ের দিকটা থামের মত এবং কখন 
কখন কাপড়ের ভাজ দিয়ে ঢাকা। মাথায় মিসরের 

৬ 
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মুত্তিগুলির মত শিরন্ত্রান পরা । লুভের (108%1০) যাছুঘরে 
হেরার ( 7০৪ ) প্রতিমৃত্তিটি একটি ভাল দৃষ্টান্ত । 

(২) মিসরের বসা বিরাট মৃত্তির মত ভারি প্রতিম! 

এবং কাপড়ের ভাজের আতিশয্য মণ্ডিত। ব্রান্চিদের 
(81270171185 ) মন্রিরের নিষ্ঠুর “মিলেটাসের? (11115155) 

প্রতিমূত্তিটিতে মিসরের ভাস্কধ্যকলার প্রভাব বেশ স্পষ্ট 

বোঝা যাঁয়। 

(৩) মানুষের বা স্থলচর জন্তর প্রতিকৃতিতে ডানা 

দেওয়।। 

(8) ভাক্কর্য্য-চিত্র ( 7395-711161) যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনা- 

অবলম্বনে গড়া হ'তো। 

(৫) নগ্ন পুরুষ-মূক্তি। এগুলিতে মানুষের শারীর- 
তথ্যের (81900101% ) বিষয় শিল্পীর! কতটা অভিজ্ঞ তা'র 

প্রচার করতেন । দৃষ্টান্তন্বরপ “ঞাপোলোর' (৮০119) প্রাতি- 

মৃন্তির কথা উল্লেখ করা থেতে পারে । এ্যাপোলো বেল- 
ভেভিয়ার ( &70110 73510610 ) যেটি ১৫০৬ খষ্টাবে 

নেট্নোতে ( ব০৮:০) আবিষ্কৃত হয়েছিল, এখন সেটি 

ভাটিকানে (৮৪0০5) রাখা আছে। 'প্যাপোলো' 

হলেন উদ্ধত যুদ্ধ-দেবতা। এর বী হাতে একটি 

নরমুণ্ড ঝুলছে এবং পাশে গাছের গুড়ির উপর 'একটি 

সাপ জড়িয়ে আছে। এগুলিকে “আর্কেরিক*সময়ের 

( 4$1011210 7০11090. ) কাজ বল হয় । এ্যাপোলোর মতই 

আবার ভায়ন। দেবীর (701279 ) মৃত্তি আছে। ইনি হলেন 

ঠিক এ্যাপোলোর মতই শক্তিময়ী নারী-মূত্তি। ইনি সকল 
মন্দকে দমন করেন এবং সকল সৌন্দর্ধ্যকে গড়ে তোলেন। 
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ঈনি সকল দেবদেবীর রাণী- একে গ্রীক “শচী” বা ইন্দ্রাণী” 
বল যেতে পারে । ডায়নার প্রতিমৃত্তি যেটি লু'ভের সংগ্রহে 
আছে, তাঁতে তিনি আততায়ী হরিণকে ব্যাধের হাত থেকে 
রক্ষা করছেন এবং তীরের আঘাতে হরিণ-হস্তাকে শাসন 

করছেন । 

বিখ্যাত শ্রীক মৃত্তিগুলির মধ্যে মার্সের (11875 ) 
প্রতিমূত্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই সকল গ্রীক-প্রতিমৃত্তিতে 
শারীর-তখ্যের বিষয় এত দূর উৎকর্ষ হবার একটি প্রধান 
রারণ হ'ল তাদের তখনকার কালের পোষাক-পরিচ্ছদ। 

আধুনিক উরোগীয়দের মত তার! তখন তাদের শরীর সম্পূর্ণ- 
ভাবে আবৃত রাখতেন না। তাদের “টোগ?” কতকটা আমাদের 

দোশের ধুতি চাদরের মত ছিল। তখনকার কালে তাই 
লোকের! ব্যায়াম-চর্চার দ্বারা শরীরের পেশীকে সুডৌল ও 

সুন্দর রাখতেন এবং সেই কারণেই সুন্দর শরীরের গঠন 

সম্বন্ধে সহজেই অভিজ্ঞ হয়ে উঠতেন। 

আমাদের দেশেও ( বঙ্গদেশে ) আধুনিক সভ্যতার পুব্ব 

জামা বা কোর্ত। পরার রীতি ছিল না। তখন তাই সকলে 

শরীর-চর্চার দিকে মন দিতেন। তাই খালি' গায়ে একখানি 

চাদর ঝুলিয়ে বেড়াতে কারুর লজ্জা বোধ হতো! না-_স্ুডৌল 

শরীর দেখবার ও দেখাবার ম্বযোগ হাতো। | 

নারী-সৌন্দধ্যের বাস্তব-ভাবের দিক থেকে চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত 

মিলোর ভিনাসের ( ৬2175 01 11110) প্রতিমৃক্তিটি, এটিকে 

'মেলো? (06109) দ্বীপে ১৮২০ খ্ুষ্টাবে পাঁওয়। যায় এবং 

তাই এই নামে তাকে অভিহিত কর! হয়। এটি একটি জগৎ- 

বিখ্যাত নারী-মূত্তি। মূক্তিটির হাত ছুটি ভেঙে গেলেও তার 
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বাস্তব-সৌন্দর্য্যের কোনোই অভাব হয়নি। এইখানেই 
শিল্পীর বিশেষত্ব । হয়ত হাতি-প1 কাট? জীবস্তু একটি সুন্দরীকে 
দেখলে লোকে জাৎকে উঠবে, কিন্তু এই ভাঁঙ! মূর্তিটির 
অঙ্গহানি হলেও কারুর মনে তার বিকলাঙ্গের কুৎসিং 

ভাব জাগে না। নগ্ন মুত্তি হলেও এটির সামনে দীড়ালে 

মনকে একটি অলৌকিক যায়গায় নিয়ে যায়। এথেন্সের 
(৮7575 ) নিকটস্থ একটি পর্বতের উপর পাধিননের 

( 651076100 ) ধ্বংসাঁবশেষের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক-ভাক্কষ্যের 

চড়াস্ত দৃষ্টাত্ত দেখতে পাওয়া যায় । ভগ্ন মন্দিরটি ফেইভিয়াস 
(:10145) এবং তাঁর সহকন্মী শিল্পীদের রচিত ভাক্কর্য্যকলায় 
মণ্তিত আছে। মন্দিরের মধ্যে একটি ৪০ ফুট উচু বিরাট 
মিনার্ভার (1111172) দেবীর মূত্তি আছে। তার মাথায় ঝড়- 
ঝঞ্ধার (45215 ) প্রতীক এবং তার এক হাতে ঢাল ও অপর 

হাতে বিজয়লক্ষ্মীর (1০105) একটি ছোট্ট প্রতিমূত্তি আঁছে। 
গ্রীক মহিলা প্রতিমৃত্তির মধ্যে লুভে (15490৮76 ) রক্ষিত 

“বিজয়লক্ষ্মী? € ৬1০০7 ) মৃন্তিটির মাথা না থাকলেও খুবই 
উচ্চ আদর্শের । এগুলি ছাড়া হেরকিউলেস্ €( 170100195 ), 

এযামাজন (08402 )১ স্ুযুপ্ত আরিয়াদনে (9196- 
পপ পপ পপ আপা সত সপ শপ জে 

(১) হেরাকউলেস্ £_একজন আদর্শ বীর । তীকে শক্তির দেবতা 
বলা হতো। অমরত্ব-লাভের জন্য ইদ্রাণী “হেরা” বা "জনোর১ নিকট 

১২টী অসীম বীরত্স্থ৮ক কাজ তাকে করে দেখাতে হয়েছিল। 

(২) এ]ামাজন £_ একটি মেয়েদের পরিচালিত রাজা । কফ 

সাগরের (13180 ১6৪) নিকটে ককেসাস (0৪008505) পর্বতের উপর 
তাদের রাজ্য ছিল। যুদ্ধ বিগ্রহ করাই ছিল তাদের কাজ। মাঝে 

মাঝে তারা গ্রীক সম্রাজ্যে ভিতর ঢুকে তাদের শাস্তি ভঙ্গ করতেন। 

(৩) আরিআদ্নে £-_ক্রীটের (0165০) রাজা মিনোসের 
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[১1176 1190076 ) সিংহ ও ডায়োনিসাস (1)1929503 

৪00. 7407) প্রভৃতি অসংখ্য প্রতিমন্তি গ্রীক ভাক্কধ্যকলাকে 
অলঙ্কৃত ক'রে রেখেছে । 

গ্রীক মুত্তিগুলিকে জানতে হলে শ্রীক পুরাণের সকল 
কাহিনী ভাল করে জানতে হয়। ভারত শিল্পের মত গ্রীক- 

শিল্পকল! ধর্ম-সাধনাকে অবলম্বন করেই প্রধানতঃ গড়ে 

উঠেছিল। নান! প্রকারের প্রতীক চিহ্ন (9৮711১015) 

তাই গ্রীক শিলে দেখা যায়। “দেমেতের' (10620611 ) 

হলেন ধরণী-মাতা, “ফ্লোরা” (1018) হলেন অরণ্যানীর 

জননী । “নেরেয়াস* (০1505) এবং তার কন্তার। সমুদ্রের 

দেবী । গ্লাউকস? (018085 ) এবং ধসরিণ” (91175 ) 

সমুদ্রের উপদেবতা। এঁরা জঙ্গীতের মোহিনী-শক্তিতে 
সমুদ্রযাত্রীদের অভিভূত ক'রে ফেলতেন এবং তাদের 
সব্বনাশ করতেন। এই সিরিণদের সঙ্গীতকেও উপেক্ষা ক'রে 

ওডিসিউস্ (00১55605) জাহাজে চড়ে সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন। 

তার সঙ্গীর কাণে মোম ভ'রে দিয়েছিলেন এবং নিজেকে তিনি 

তার জাহাজের মাস্ত্বলে বেঁধে রেখেছিলেন । এই গল্পটি 

অবলম্বন করে তখনকার অনেক গ্রীক কবি কাব্য-রচনা করে 

গেছেন। 'সাটায়ার (58157) হলেন প্রকৃতির প্রাণ 

স্বরূপ (5101 0£ ৪815 )1 সাটায়ারের ভাব হ'ল 

অনেকটা ছষ্ট, আত্মার মত। গ্রীক শিল্পীরা এই সাটায়ারের 
শপ পাপন সাপে পপপষট পেশ পপি | শি সেক শি ৮ শিস শপ আপ পদ শা স্  শ্ 

(7111195 ) কন্তা । ইনি থেসেউস্কে (0170১৪]৯ ) ইঙ্গিত-দ্বারা পথ 

বলে দিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন । 

(৪) ডায়োনিসাস্-__ইনি গ্রীক মাদকতার দেবতা । রোমান 

প্রতিশক 'বাকাস? (13801)905 )। 
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নান প্রকার রূপ ও প্রতিমৃত্তি গড়েছিলেন। শরীক পুরাণে 
মৃত্যু ও সুষুপ্তিকে ছুটি ভাই বলে উল্লেখ কর! হয়েছে এবং 
এদের জনক হলেন রাত্রি। মৃত্যু ও নুষুপ্তির বাসা হ'ল 

পাতালে এবং যখন তার! পৃথিবীতে আসে তখন নশ্বর দেহকে 
নিয়ে যায়। স্থযুপ্ডির দয়া আছে, আবার তাঁকে ফিরিয়ে দেয় 

কিন্তু মৃত্যুর দয়া-মায়! নেই-_ একেবারেই নিয়ে চলে যায়। 
এইব্ূপ অসংখ্য উপকথা ও পৌরাণিক গাথার ভিত্তির উপর 
গ্রীক-ভাক্কধ্যকল। দাড়িয়ে আছে। অনেক সময় আসল 

দেবতাকে ছেড়ে তার বাহনের পুজার ধূম চলতো | ইটালীতে 
তাই এখনে! দেখা যার সাধারণের মধ্যে জগদীশ্বরের চেয়ে 

সাধু-মহাত্মার (7৪৮0 98175 ) পুজার চলন খুব বেশী 

আছে। 

গ্রীক পৌরাণিক দেবতাদের একটি তালিকা দেওয়া গেল 
ধাদের প্রতিমুণ্তি গ'ড়ে ভাস্করেরা ধন্ত হয়েছেন £-(১) জুপিটার 
(01651) স্বর্গের অধীশ্বর। (২) জুনো (700০) তার 

পত্বী-_শচী দেবী। এঁদের আবার আটটি পুত্র কন্য।। 
যথা £-(৩) মিনার্ভী ( 811155759), (৪) মার্ঁপ (1575 ), 

(৫) ভল্কান ( ৬1091 ), (৬) এঞ্যাপোলো (4০110 ), 

(৭) ডায়না (101919 )১ (৮) ভিনাস ( ০1005 )১ (৯) 

মারকারী (1121071 )১ (১০) ভেস্তা (৬6519 )। 

পৌরাণিক গল্পগুলির মধ্যে মারকারীর গল্পটি বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য বলে এখানে উল্লেখ করছি । 

হারমেস (1]761]165 ) অর্থাৎ “মারকারী” জন্মেছিলেন 

পার্বত্য প্রদেশে অন্ধকার গুহায় এবং ইনিই ছিলেন জুপিটার 

ও জুনোর (ইন্দ্র ও শচীর ) সব চেয়ে অধম সম্তভান। জন্মাবার 
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পর যখন গুহায় শুইয়ে রেখে তার ম। অন্যত্র চলে গেছেন, 

হঠাৎ নিদ্রভরঙ্গ হ'তেই শিশু “মারকারী” দেখতে পেলেন 
গুহার সামনেই একদল গরু চরছে। গরুগুলি ছিল তার 
বড় ভাই “ঘ্যাপোলোর" কিন্তু তিনি গরু চুরির লোভ 

সামলাতে কিছুতেই পারলেন না। কতকগুলি গরু চুরি 

করে লুকিয়ে রেখে এসে পুনরায় আপনার বিছানায় 
শুয়ে পড়লেন। এদিকে যার৷ তাকে চুরি করতে দেখেছিল, 
তার গিয়ে এ্যাপোলেকে সব কথা বলে দিলে । এ্যাপোলো 

জেউস (255) অর্থাৎ জুপিটারের (ইন্দ্রের) দরবারে 
নালিশ করলেন। মারকারীর বয়স তখন মাত্র একদিন। 

কিন্তু দরবারে যাবার আগে একটি কচ্ছপ দেখে তার বুদ্ধি 

খুলে গেল__-তা'র খোলসটাতে ফুটো ক'রে তার বসিয়ে একটি 
বাগ্যযন্ত্র (7.7) তৈরী করবার । সেই বাদ্যযন্ত্র বাজাতে 

বাজাতে জুপিটারের দরবারে তিনি উপস্থিত হলেন। 
সেই বাগ শুনে দেবরাজ জুপিটর এবং সভাসদ সকলেই 

মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পিতার সামনে সেই বাগ্ঘন্ত্রটি ভাইকে 
উপহার দিতেই মামল। মিটমাট হয়ে গেল। 

দেবতাদের মৃত্তি ছাড়াও তখনকার গ্রীক যোদ্ধা ও বীর- 
পুরুষদের মৃত্তি-গড়ারও 'প্রচলন ছিল। সক্রেটিসের (১০০7৪/৫৭) 
এবং পেরিকেসের ( 2০110155 ) সময় এইরূপ বড় বড় নায়ক 

অধিনাষ়কদের মৃত্তি গড়া হতো । মাইরণের (115101) 

খুঃ পৃঃ ৫৫০-3৪০ স্রীষ্টান্ধের গড়া, ফেইডিয়াসের (817510185) 
খুঃ পৃঃ ৫০০-৪৩৬০ শ্রীষ্টান্ের এবং পলির্লেইতসের 
( ০01016105 ) খুঃ পৃঃ পঞ্চম শতাববীর শেষ ভাগের গড়। 

মুন্তিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এগুলিকে “্যাটিক স্কুলের' 
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(406 50:০01) কাজ বলা হয়। মাইরণের গড়া! মৃত্তি- 
গুলির মধ্যে ডিস্কোবোলাসের (10150090185 ) মৃত্তিটিতে 

তিনি সচলতার ভাব যা” ফুটিয়ে তুলেছেন, তা? অন্তান্য 
ভাস্করেরা কখনই পারেন নি। মাইরণ ছিলেন প্রথমে 

একজন ঢালাইকর এবং পরে তিনি ঢালাইয়ের কাজ ছেভে 

ৃত্তি-গড়ায় মন দিয়েছিলেন। মাইরণের মুত্তির সচলতার 
বিষয় একজন লেখক বলেছেন, “মৃত্তিটির হৃদয় যেন আশায় 

পরিপূর্ণ আর তার শ্বাস যেন ঠোঁটের উপর রয়েছে-"-ব্রঞ্জের 
মুত্তিটি নিশ্চয় তার পায়দান থেকে ঝাঁপিয়ে গোলের উপর 
এসে পড়বে । (এন5 15 11150 100 17005 2120 ০0 

1079 526 0110 11690] 0202176 0/ 1715 11009 50161 

01610101775 11] 1525০ 076 0206909] 270. 1521) 00 0125 

2০9] ) উল্লিখিত গ্রীক শিল্পীদের সময়কার শ্রেষ্ঠ কাজের 

নিদর্শণ “বিজয়লল্জ্লী? (116 ৬1০01 ) বল্লমধারী (116 

50281-7352767 ) মল্ল (:407166 ) প্রভৃতি মৃত্তিগুলিতে 

পাওয়া যাঁয়। “স্কোপাসকে' (9০০05 ) গ্রীক-মাইকেল 

আঞ্জিলে। বলা হয়। স্কোপাসের (5০009 ) খ্রীঃ পুঃ ৪র্থ 

শতাব্দীর কাজ যদিও কতকটা তার পুর্ববস্তী পলিক্লেইতসের 
মত, এর কাজের মধ্যে বেশ একটু মেয়েলি সৌকুমাধ্যের ভাব 

বেশী পাওয়া যায়। এরই সমসাময়িক শ্রীঃ পৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর 
শিল্পীদের মধ্যে প্রাক্সিটেলেসের (75155165155 ) (শ্রীঃ পুঃ 

৩৯০-৩২২ ) তৈরী-_এ্যাঞ্রোভাইটের (£71710015 ) দেবী- 
মুত্তিটি তখনকার সময়কার একটি ভাল কাজ। এটিকে 

গ্রীসের নিকটস্থ “কস” (0০9) দ্বীপের অধিবাসীরা নগ্নতার 
জন্যে প্রথমে গ্রহণ না করায় “কুইডাস+ ( ৪19 ) দ্বীপের 
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লোকেরা নিয়ে রেখেছিলেন । পরে বিখিনিয়ার (310:7:15) 

রাজ! প্রজাদের ধণ রাজকোষ থেকে সব শোধ করে দেওয়ায় 

তার বদলে প্রজাদের কাছ থেকে তিনি এই এ্যাঞ্রোডাইটের 

দেবীমূত্তিটি উপহার পেয়েছিলেন। কুইডান দ্বীপের প্রাচীন 
রৌপ্যমুদ্রায় গ্যাক্রোডাইটের মৃত্তিটি উৎকীর্ণ করা আছে। 
প্রান্সিটেলাসের তৈরী হেরমেস ( [০0০5 ), ইরোস (7০৪) 

এবং মন্মর-রচিত “ফণ' (116 7191016 739.41 ) বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । | 

প্রবল প্রতাপাস্বিত আলেকজাগডারের (£1327097 0৩ 
2158) সময়কার বিখ্যাত ভাস্কর ছিলেন “লিসিপাস' 
(145100005- খ্ুঃ পুঃ ৩৭২-৩১৬ )। তিনি শিল্পকলার একটি 

নৃতন দিক দেখিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী ভাস্কর 
পলির্লেইতসের মত বাস্তবপন্থী হ'লেও তার কাজে বেশ একট 

বিশেষত্ব ফুটে উঠেছিল । তীর মৃত্তিগুলির মধ্যে একটি 
অতিমান্ুষিক ভাব আছে। মানুষের শরীরের স্বাভাবিক 

মাপ প্রমাণের সাধারণ হিসাঁব উপেক্ষা ক'রে তিনি হাত, পা, 

মাথা, আঙুল প্রভৃতি শরীরের সকল প্রাস্তভাগকে অপেক্ষাকৃত 
ছোট আকার দিয়ে সুন্দর ক'রে গড়ে তুলতেন। তীর প্রবর্তিত 
এই প্রতিমা-মান-লক্ষণই পরবর্তী সকল গ্রীক ভাক্করের! মেনে 

নিয়েছিলেন । জগৎ-বিখ্যাত শিল্পী মাইকেল আঞ্জিলো। তার 

গড়া সকল মৃত্তিরই মান-প্রমাণ এই নিয়মেই গড়েছিলেন। 
“লিসিপাস যখনই কোনে নৃতন কাজৈ হাত দিতেন, তখনই 

একটি করে পয়সা বাক্সের মধ্যে তুলে রাখতেন। তার 
গচ্ছিত তহবিল গুণে জানা গেছে যে তিনি পনেরোশো মৃত্তি 

গাড়েছিলেন। তার গড়া পবশ্রামরত হেরমেস” (7২59010£% 

৭ 
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[71775 ) “বস। হেরার্েস্ট (99866. 177619019 ) প্রভৃতি 

অসংখ্য ভাল ভাল মূত্তি আছে। এর গড়া সম্রাট 
আযালেকজাগারের মৃত্তিটি বিখ্যাত। 

আ্যালেকজাগ্ডারের সমর তার প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়ায় 
(21639170719. ) একটি শিল্প ও সাহিত্যের গীঠস্থান হ'য়ে 

উঠেছিল। গ্রীক বান্তব-শিল্পের প্রভাবে মিসরের স্বাভন্্- 
ভাব আর. রইল না। মিসরের শিল্পীরাও শেষে গ্রীকদের 

নকলে নানাপ্রকার মুন্তি গড়তে আরম্ভ করলেন। তবে 
তাদের এই উদ্যম সফলতামণ্ডিত হ'তে পারেনি । এই 

দৃষ্টান্ত থেকে বেশ প্রমাণিত হয় যে জাতীয় এতিহযের ভিত্তির 
উপর না ঈাড়িয়ে অপর দেশের শিল্পের নকলে কোনে। দেশের 

শিল্প গড়ে উঠতে পারে না । মিসরের এই সময়কার গ্রীকদের 
নকলে গড়া অপটুত্বের দৃষ্টান্ত ভাক্কধ্যকলায় ভূরি ভুরি দেখতে 
পাওয়। যায়। রোডসের ( [২1109005 ) ভাক্কর্যকলাই গ্রীক- 

শিল্পীদের শেষ শিল্প-অন্ুষ্ঠান ৷ এদের কাজের মধ্যে 'মরণোন্ুখ 
আযালেকজাগ্ডারের (39172 15য80001) প্রতিকৃতি, 

“ঞ্যাপোলে। বেলভেডিয়ার, (৮০11০ 361০০76), “মৃত্যুমুখে 

গ্লাভিয়েটার” (10)5106 05198019101), 'লাওকোওন্? (048900021) 

প্রভৃতির প্রতিমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 'লাওকোওন্, 

ছিলেন “নেপছুন” (3০৮৪০) দেবতার পৃজারী। ত্রোজানের 
(1:10) যুদ্ধের সময় রয় (0 ) নগরীর প্রাচীরের 

বাইরে শক্র-পক্ষ গ্রীকেরা একটি কাঠের ঘোড়া স্থাপন ক'রে 
রেখেছিলেন। তার মধ্যে তাদের সৈম্ত লুকানো ছিল। 
ট্রয়ের লোকেরা ভাবলেন ভাগ্যদেবী মিনার্ভার ভক্ত গ্রীকেরা 

এঁ কাঠের ঘোড়াটি দেবীকে নিবেদন করেছেন মাত্র। 
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'লাওকোওন্? তখন নেপচুনের মন্দির থেকে ছুটি পুত্রকে নিয়ে 
বেরিয়ে এলেন এবং ই্রয়বাসীদের চীৎকার করে ডেকে সাবধান 
করে দিলেন ঘে এ ঘোড়াটি স্থাপন কর! গ্রীকদের একটি 

দুরভিসন্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। হঠাৎ ঠিক সেই সময় 
ছুটি অজগর সাপ বেরিয়ে এসে 'লাওকোওন” এবং তার পুত্র 
দুটিকে গ্রাস করতে গেল। সবাই বল্পে দেবতার কাছে 

মানতের ঘোড়াকে উপেক্ষা ও অপমান করায় বিধাতা 

'লাওকোওন'কে এই সাজা দিয়েছেন। কিন্তু ঠিক. 'লাওকো- 
ধনের” কথাই খাটুল। রাত্রে চুপি চুপি গ্রীক সৈন্যের! কাঠের 
ঘোড়ার পেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ট্রয়নগরী আগুন 

দিয়ে পুড়িয়ে ধংস করে দিলে- মানুষ, ঘর, বাড়া কিছুরই 

আর চিহ্ুমাত্র রইল না৷ 

ইতালী ও গ্রীসের সেই সময় আবার হেলেনিসটিক্ 

(1111917791০) শিল্পীদের মধো এএট্রসকান আর্টের 

রে।মান যুগের (11010150241) আবির্ভাব হয়েছিল । এইট 

ভাক্ষষাকল! সময় শিল্পকলার ভিতর একট] ছুর্ববলতা দেখা 

দিয়েছিল । তখনকার শিল্পীরা বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন 

নি. গতান্ুগতিকতায় পন্থু ভাবাপন্ন হ'য়ে উদেছিলেন। এর 

ঠিক পরেই আবার “মরণাঁপনন গল? (00511150৪91) “ধম্মের 

বীনা (817090 30]]) প্রভৃতি সুন্দর ভাক্ষয্যের পরিচয় 

পাওয়া যায়। গ্রীক হ'লেও এগুলির রোমান প্রজাতন্ত্রযুগে 
ইটালীতেই আবির্ভাব হয়েছিল | রোমান বীরের! গ্রীসে করিন্থ 

(0০0711107) লুট করার পর যখন শিল্প-সম্ভার ইটালীতে বহন 

করে নিয়ে গেলেন, সেই থেকেই গ্রীসের শিল্পকল। রোমান- 

রাজো একটি বিশেষ ফ্যাসানে' পরিণত হয়ে গেল এবং সেই 
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কারণেই তখনকার সকল ভাস্বধ্যকলাকেই গ্রীক-ভাবাপন্ন 
দেখা যায়। গ্রীক সংস্কার, গ্রীক শিল্প ও গ্রীক সাহিত্য সে 

সময় উরোপে সর্বত্রই আদৃত হয়েছিল। তার নজির 

উরোপে সব্বত্র এখনে। বর্তমান আছে। আযালেকজাগ্ডারের 
অভিযানের ফলে উরোপ ছাড়াও এসিয়া খণ্ডের নান! 

স্থানে এমন কি ভারতবর্ষে পধ্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল । 

তক্ষশীলার গান্ধার-শিল্প তার বিশেষ একটি নজির। 

প্রতিকৃতি গড়ার ছুইটি বিশেষ ধারা আছে। একটি 

হ'ল মানুষের চেহারার মধ্যে দোষ গুণ যাই থাক না কেন 

অবিকল তার নকল করা, তাকে বলে বাস্তব (1২59115) 

শিল্পীর কাজ এবং অপরটি হ'ল চেহারার কেবল বিশেষত্বটিকে 
ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা, তাকে বলে আদর্শবাঁদী (1581150 
শিল্পীর কাজ । রোমানেরা তাদের “ফোরামে (00102) 

পূর্বপুরুষদের অসংখ্য প্রতিকৃতি রেখে গেছেন। এদের 
কাজ গ্রীকদের মত আদর্শবাদীর কাজ নয়, এর! ছিলেন 

“বাস্তব-পন্থী”। সম্রাট হাডিয়ানের (77951797 ) প্রিয় 

সহচর এ্যান্টিনোয়াসের (4100115005) প্রতিকৃতি খুব সুন্দর 

এবং বাঁস্তব-পন্থীদের কাজের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত । এযান্টিনোয়াসকে 
সআট তার এসিয়ামাইনর অভিযানের পথে দেখতে পান 

এবং তার যৌবন-দীপ্ত সৌন্দধ্যে যুদ্ধ হন। তিনি তাকে 
পার্খচর করে নিজের কাছে রেখেছিলেন। এ্যান্টিনোয়াস 
সম্রাটের সঙ্গে এসিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইরাণ, 

মিসর প্রভৃতি স্থান পর্যটন করেন। মিসর-ভমণ-কাঁলে 

নাইল নদীতে নৌকায় চড়ে সম্রাটের সঙ্গে বেসাতে (9659) 

প্ণৌছবার সময় সুন্নর যুবক এ্যানটিনোয়াস দৈবাৎ জল-মগ্ন 



ভাসক্কধা কল। ৫৩ 

হ'য়ে মারা যান। এর প্রতিকৃতিটি তখনকার শিল্পীদের একটি 

শ্রেষ্ঠ অবদান। 

স্থাপত্যকলার বর্ণনাকালে পৃর্ববস্তী পরিচ্ছেদে রোমান- 
সম্রাট নারার (5.৪) পোষ্যপুত্র ত্রোজানের জয়-তোরণ ও 

স্তম্ভের কারিগরির কথা বল হ'য়েছে। ভাক্বষ্য-কলার 

নজির হিসাবে এই ছুই স্থাপত্য কলায় যে-সব ভাক্ষধ্য-চিত্র 

জড়ানো আছে, সেগুলি উরোপের শিল্প-জগতের গোৌরব- 

বিশেষ। এগুলি দেখে কবি দাস্তে, র্যাফেল, মাইকেল 

আঞ্জিলো প্রভৃতি বড় বড় শিল্পী ও কবি অনুপ্রেরণা লাভ. 

করেছিলেন বলে জানা যায়। ভ্রোজানের জয়-স্তস্তের 

বেদিকাটির চার পাশে দাসিয়ান (1)9%012175 ) এবং পাথি- 

য়ানদের (911712715) সঙ্গে সআাট ত্রোজানের যুদ্ধাভিযানের 

সকল ঘটনাই পুঙ্থান্ুপুজ্খরূপে ভাস্কধ্য-চিত্রে বিবৃত কর! 
হ'য়েছে। যদিও স্তম্তটির গঠনের মধ্যে কোনই সৌন্দধ্য বা 

বিশেষত্ব নেই কিন্তু ভাক্কধ্য-চিত্রে সেটি উজ্জল হয়ে আছে। 

মাইকেল আগ্রিলেো বলেছিলেন যে, যদ্দি ত্রোজানের 

কীত্তিগুলি না থাকত তে1 ভিনিসিয়ানদের ( ৬176112175 ) 

শিল্পকলা আজ কখনই এত উচ্চছ-শিখরে গিয়ে পৌছত না। 

প্রাচীন ভাকস্কর্য-কলার উন্নতির শেষ সীমায় গিয়ে পৌছেছিল 
ত্রোজানের এই ভাক্ষর্যগুলি । 

রোমান শিল্পের অধঃপতন হ'ল কন্সটানটাইনের 

(09756901116) রাজত্বকালে । খুষ্টধ্মে মূর্তি-পুজা নিষেধ 

থকায় তারা আর ভাস্কধ্যকলার দিকে কিছুকাল মন 

দিলেন না। এরই পরে গথিক"? (০৮11০) স্থাপত্য-কলার 

আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নূতন করে তাস্কর্ধ্যকলার প্রচার হ'ল 
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রোমান-ক্যাথলিক খুষ্টানদের দ্বারা । কিন্তু ভাঙ্বধ্য-কল। 

আর স্বতন্ত্রভাবে পুষ্ট হ'ল না, গিজ্ঞ। ঘরেরই সামিল হয়ে 
রইল । ভাজ্জিন মেরী ও খুষ্টের মুত্তি প্রাচীন রোমান 

দেবদেবীর স্থান অধিকার করলেও তার সেই দেবোপম ভাব 

দিয়ে আর সেগুলি গড়া হ'ল না। ভাজ্জিন মেরীকে মানব- 

জননী আকারে এবং খুষ্টকে একজন ইন্ুদী-জাতির লোক 

হিসাবেই গড়া হ'ল। প্রাচীন গ্রীক শিল্পের কৃষ্টির সঙ্গে 

স্কারগত যোগ নাম মাত্র রয়ে গেল। রোমানাস্ক খষ্টিয় 
ভাক্কধ্যের দৃষ্টান্ত আল'সের (51165) গিজ্জায় যথেষ্ট পাওয়া 

যায়। গিজ্জাটির স্তভ্তের গায়ে সার সার সাধু-মহস্তাদের 
(551715 ) ভাস্কধ্য-মুত্তি যে ভাবে সঙ্জিত আছে সেগুলি 
দেখলেই আমাদের দেশে দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরের ভিতরকার 

অলিন্দের ভাক্কধ্যের কথা মনে আসে । আমিনের গির্জার 

(:110161) (0917601-21 ), নোতর-দামের (] ০:০-1)91119 ) 

গিজ্জার সকল মৃত্তিউ 'গথিক' শিল্পের বিশেষ আদর্শ । নবম 

লুইয়ের ( 7,015 15) প্রতিষ্ঠিত সেন্ট ডেনিসের (31. 

[05115 ) গিজ্জায় অসংখ্য ভাক্কর্ষ্যচিত্র আছে। উরোপের 

নানা স্থানে ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পধ্যন্ত অসংখ্য 

গিজ্জা গ্রাতিষ্ঠিত হয়েছিল । এই সময়কার "ডিচ' শিল্পী 
“নিকোলাস সুইটার' (]100145 10161) এবং তার 

ভাগ্নেদের কাজ 'দীজনের' (70107) গিজ্জাটিকে আজ 

পর্য্যস্ত অলম্কৃত করে রেখেছে । এই সকল গিজ্জার নক্সাকারী 

কাজের মধ্যে মিসরের, রোমান ও ইরাণী নক্সার প্রভাব যথেষ্ট 

দেখতে পাওয়া যায়। রোমান শিল্পীদের তৈরী পোড়া 

মাটির (15:5-0000, ) ছোট ছোট প্রতিমৃত্তি ট্যানাগ্র। 
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(1:2179875) প্রদেশে ( ইটালীতে ) পাওয়। যায়। তাছাড়। 

এই সময় গির্জা প্রভৃতিতে রঙিন কাঁচের ছবি জানালার উপর 

গড়ার (56217601755 ) প্রচলন হয়। গিজ্জার জন্যে 

ভাল ভাল ঝাড়লঠঠন, দেয়ালগীর প্রভৃতি কারুশিল্পের ও উন্নতি 
এই সময় হয়েছিল । 

ইটালীর নব-অভ্যদায়ের যুগের (২017215581700 01100) 

কথা বলতে গেলে গোড়াতেই ভাস্কর নিকোলো পিসানোর 
( 10009109 11১৪1)0) নাম করতে হষ। 

ইটালার আদ্রী (41758), গিওভানি পিসানো 
নব অভাদয়ের যুগ 
১৪৭৫ খু: আরন্ত (60105910101 71591)0), গিওতো। (01০৮০) 

প্রভৃতি বড় বড় শিল্পীদের কথ। বল! দরকার | 

এই সময় আবার মাইকেল আজিলো (10101161817019) 

একসঙ্গে তুলি আর ছেনি ধরে এই যুগের ভাক্ষধ্য ও চিত্র- 

কলাতে এক নবজীবন এনে ফেলেছিলেন। এর গড়া 

“পায়েটা” (01512), প্টন্ডো? (0709), “ডেভিড? (1)8৮10), 

মোজিস্ (1০১৫১) প্রভৃতি মুত্তিগুলি জগৎবিখাত। ফ্লৌরেন- 

টাইন কর্তৃপক্ষের জন্যে এই ডেভিডের বিরাট মুণ্তিটি তিনি 

গড়েছিলেন। যে বিরাট পাথরের উপর তিনি এই মু্তিটি 

গড়েছিলেন, সেটি সেখানে তার পুর্ববস্তী কোনো শিল্পী 
মুদ্তি গড়বেন বলে আনিষ়ে রেখেছিলেন। কিন্তু মাইকেল 

আঞ্জিলোই সেই পাথরটিকে কেটে মুত্তি গড়ে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠ। 
করলেন। সে সময় তাঁর 'প্রতিদ্ধন্ী দ্ধ জন শিল্পী ছিলেন 

_-পপিত্রো তোরিজিয়ানি' (16৮০ 1:0171219171) এবং 

বাসিও বান্দিনেলী (38000 13213011761) | এর! ছ' জনে 

তার প্রতিভায় এবং সম্মানে এত ঈধ্যা্বিত হ'য়েছিলেন ষে 
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একদিন ছু'তো৷ করে মাইকেল আঞ্জিলোর সঙ্গে তারা ঝগড়া 

বাধিয়ে দেন এবং তার নাকে ঘ্বুসি মেরে নাক ভেঙ্গে 
দিয়েছিলেন। মাইকেল আর্জিলোকে দ্বন্দ-যুদ্ধে তারা 
পরাস্ত করলেন বটে কিন্তু তার প্রতিভাকে তার! খর্ব করতে 

পারলেন না। অবশেষে তীর! ছু জনে লজ্জায় ও কষ্টে 
দেশত্যাগী হলেন। ওয়েষ্টমিনষ্টার এাবিতে (০5000179121 

£50055) সপ্তম হেনরীর মন্ুমেন্টে মাইকেল আঙ্জিলোর 

প্রতিদ্বন্্ীদের মধ্যে একজনকার কাজ আছে। সেলেনি 

(05111171), গিওভানি আঙ্জিলো। (01052817171 £517061০), জা? 

বোলে (0627. 3০09198) প্রভৃতি সকল শিল্পীর মধ্যেই 

মাইকেল আপ্রিলোর প্রভাব দেখা যায় । মাইকেল আঞ্জিলোর 

পরবস্তী শিল্পীদের মধ্যে বেরনিনি (136177107) বেশ নাম 

করেছিলেন সে সময়। তার প্রতিষ্ঠার কথ! জানতে পেরে সম্রাট 

চতুর্দশ লুই (40015 21৬) লুভের (14081) প্রাসাদের 

পূর্ববায়তনটিতে ভাক্কর্য্য সজ্জার জন্যে ইটালী থেকে তাকে 
প্যারিসে আনিয়েছিলেন। বেরনেনি ফরাসী ভাস্করদের 

হাতে সে কাজের ভার দিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন । ইনি 

প্রাচীনকালের শিল্পীদের কাজের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং 

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁর অনুশীলন করতেন। তার কাজের 

মধ্যে তার পরিচয় পাঁওয়। যায়। তার ব্যক্তিত্ব ও জাতীয় 

এতিহোর মিলনে একটি বেশ বোনেদ্ি শিল্পের আবির্ভাব 

হয়েছিল । ষ্টিফুনে। মেডেরন। (51610170 119.00178. ) 

এবং এ্যাবসানদ্রো আলগান্তি (:055911010 :8155101 ) 
এই ছু, জন বেরনেনির সমকক্ষ ভাস্কর ছিলেন। মহামান্য 

পোপ লিওর (০৪ 1০ 01৪ 059) গির্জার বেদীর 
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উপর ভাক্ষধ্য-চিত্রগুলি ( 995-1:91161) এদেরই দ্বার 

করিয়েছিলেন । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইটালীর ভাস্কর্যের 

অধঃপতন প্রথমে মারন্ত হয়। এ্যানটনিও ক্যানোভার 

(4100910 02:0০৬%) ১৭০টি মৃত্তির মধ্যে কোনোটির ভিতরেই 
শিল্পকলার উচ্চ আদর্শকে রক্ষা করা হয়নি। এগুলিকে 

কেবল ম্ুন্দর করে গড়বারই চেষ্টা কর। হয়েছিল সর্বসাধা- 

রণের চিত্তাকর্ণ করার জন্তে। কিন্তু এগুলির মধ্যে কোনো 
“রস” বা প্প্রাণ নেই। এর ঠিক পরেই আবার এইরূপ 

জন-মনের 'প্রীতির কথা ভুলে গিয়ে আর একটি শিল্প-ধারার 

প্রবর্তন করেছিলেন স্বনামধন্য শিল্পী লরেঞ্জো বার্তোলিন 

(]+01012%0 132710110--১৭৭৭--১৮৫০)। ফ্লোরেন্সের নিকটেই 

এ'র জন্ম । ইনি ছিলেন একজন কামারের ছেলে । এর কাজের 

চেয়েও এর ছুটি শিষ্যের কাজ আরো বেশী পরিচিত হয়ে 
উঠেছিল গুণি-সমাজের কাছে । এই সময় গিওভানি দুপ্রে 

( 0৮10৮200171 1)00516 ) মারোকেটি ( 21910017560 ) এবং 

ভিন্সেন্জো ভেলা (ড17001070 ৬০1৭) প্রভৃতি শিল্পীর! শিল্প- 

জগতে বেশ নাম করেছিলেন। শেষোক্ত শিল্পীর “মরণো নখ 
নেপোলিয়ান' (1)97176 [89150 ) প্যারিস-প্রদর্শনীতে 

সে সময় বেশ খ্যাতিলাভ করেছিল । ভাক্ষধ্যটিতে নেপো- 

লিয়ানকে একটি কুপিতে বস! অবস্থায় দেখানো হ'য়েছে। 
অন্তিম অবস্থায় তার হাত থেকে একটি প্ল্যান খসে পড়ে 

যাচ্ছে এই ভাবে তৈরী। অনেকটা অজ্ঞুনের শেষ 
অবস্থায় তার নিজের গান্তীব-ধনুক তোলবার ব্যর্থ চেষ্টার 

ছবির মত এই ছবিটি। তার অভীষ্ট প্ল্যান আর 
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কার্যে পরিণত হ'ল না হাত থেকে ফস্কে গেল আয়ুর শেষ 

নিশ্বাসের সঙ্গে ! 

উল্লিখিত শিল্পী ছাড়া গথিক যুগে জান্নীনদেশের 
গিজ্জাগুলির মধ্যে ঞ্রাডাম ক্রাফট (40817 115), 

পেটার ভিস্চার (2৪০ ৬15০7) প্রভৃতির ভাক্কষ্যের 

ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়। যায় । সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের 
(11951121111) ]) আদেশে তৈরী ইন্সব্রাকের (]01757800 

বিরাট স্মৃতি-মন্দিরটির ভিতর ৮০০টি সাধু প্রভৃতির মৃ্ভি 
আছে এবং এই মন্দিরটি তৈরী হ'তে ৭৬ বৎসর সময় 
লেগেছিল (১৫০৮--৮৪১)। ভাঁসণই, লুভ প্রভৃতি উারাপের 

রাজপ্রাসাদাবলীর উদ্ভানের মধ্যেও অনেক ভাক্ধ্য দেখ। যায়। 

উরোপের সভ্যতার আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের 

সৌখিন রাজন্যবর্গ ভিক্টোরিয়ান যুগে ইটালী থেকে মন্মর- 

প্রস্তরের মৃত্তি আনিয়ে উদ্ান-সজ্জার চেষ্টা করেছিলেন । 
সম্রাট পঞ্চম চালসের ( 0191105 ড) সমসাময়িক 

যুগে জাম্মানীতে ভাস্কষাকলার উন্নতি হ'য়েছিল। পরবস্তী 

কালে (১৬১৪--৪৪) ত্রিশবৎসর-ব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের ফলে 

জান্মানীতে বিশুঙ্খল। উপস্থিত হয়েছিল এবং সেই কারণেই 

শিল্পকলার সে সময় কোনোই উন্নতি হয়নি । কলা-লক্ষ্মী 

শান্তি-প্রিয়া আর সেই জন্যেই শিল্পীরা শান্তির মধ্যেই 

প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে থাকেন। ফরাসী দেশেও নেপোলিয়ানের 
সময়, পরবর্তী চতুর্দশ লুই (5015 21৮) এবং ফ্রেডেরিক 
দি গ্রেটের (75007006058) সময় কেবল 
অশান্তিরই বন্তা উরোপকে আছন্ন ক'রে ফেলেছিল, তাই 
লে সময় শিল্প-কল। তেমন অগ্রসর হয়নি । ঠিক সেই সময়কার 
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শিল্পকলার নিদর্শন ইংলগ্ডে পাওয়া যায় ফ্রান্সিস বার্ডের 

(71297050311 ১৭০৬--১৭৩১) কাজে । “সেন্ট পল" (91. 

চ291) গির্জায় মহারাণী গরানির (07601) £১10106) মৃত্তি ইনি 

গড়েছিলেন। ফ্্যাকস্মান ([19য27%1. ১৭৫৫-__১৮২৬) 

নামক একটি বিচক্ষণ ভাক্কর ওয়েষ্টমিনষ্টার প্যাবিতে লর্ড 

ম্যাব্সফিল্ডের (407 11917557610) স্মৃতিবেদীর উপর তার 

প্রতিকৃতিটি গড়েছিলেন। জোসেফ নোলেকেন্স (0০56 
1301161575--১৭৩৭-_-১৮২৩) প্রতিকৃতি গড়েই খাত 

হয়েছিলেন । তার সময় থেকেই মানুষের চেহারার প্রতিকৃতি 

গড়ার চলন হ*য়েছিল। "প্রতিকৃতি মূত্তি গড়ে সে সময় খুব 
খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সার ফ্রানসিস্ স্তান্টরী (91 
171217015 011911607৮) এবং এরই প্রতিযোগী ছিলেন তখন 

'এলফ্রেড ট্টিভেন্স (4510৭ 915৮614১৮১৮ 7১৮৭৫), তীর 

সমকক্ষ তখন কেহই ছিলেন না। সেন্ট পলের ডিউক অব 

গয়েলিউটনের মৃত্তি-সম্বলিত স্মতি-বেদিকাটি তারই অপূর্ব 

কীর্তি । 

উরোপীয় ভাঙ্বধ্য-শিলে কখন কখন বাস্তব ভাব এরূপ 

প্রচণ্ড উগ্রভাবে দেখা দিয়েছিল যে, সেগুলি দেখলে প্রাণ 

অস্থির ভয়ে ওঠে । দৃষ্টাস্তস্বরূপ প্রাচীন সেন্ট পিটার্সবার্গ 
( এখনকার লেনিনগ্রাডের ) যাছ্ঘরের প্রাচীন হর্ম্্যটির 
প্রবেশ-পথের দালানে যে মাংসপেশীষুক্ত পালোরানদের 

মত্তিগ্তুলি থামের গায়ে লাগানো আছে, তার কথা বল! 

দরকার 1 এই মুর্তিগুলির কাধের এবং হাতের উপর দালানের 

ছাঁদটি রাখ! আছে। দেখলেই মনে হয় যেন ক্রীতদাসদের 

এইভাবে সাকা দেবার জন্যে রাখা হ'য়েছে-_ দেখলেই মনে 
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অশান্তির উদয় হয়। এই অভি-বাস্তবভাবের পরেই আবার 

যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার কথা এইবার সংক্ষেপে 

বলব। 

উনবিংশ শতাববীর শেষ ভাগে অতি-আধুনিক ভাক্ষর্য্য- 

কলার আবির্ভাব হ'ল শিল্পী রোঁদার (7২০০1) দ্বারা । 
রোদ। প্রথমে আরম্ভ করেছিলেন প্রকৃতির 

আধুনিক যুগ পুজা এবং তার শিল্পে তাই বাস্তবভাব 
প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু তার ছিল স্বাধীন-চিন্তা, তাই 
স্থষ্টির মধ্যে সত্যের অনুসন্ধানই ছিল তার শিল্প-সাধন] । 
১৮৯৭ খষ্টাব্ধে যখন তার তৈরী কবি ব্যালজাকের (91290) 

প্রতিমুণ্তিটি এ্যাকাডেমীতে গ্রহণ করা হ'ল না-_তখনও কিন্ত 
তিনি তাঁতে কিছুই দমে যান নি। একটি মৃত্তিতে তিনি 
কবি ব্যালজাককে নগ্ন এবং একটিতে ড্রেসিং গাঁউন 

পরা গড়েছিলেন। সকলের চক্ষেই এ ছুটিই বাড়াবাড়ি 

অস্বাভাবিক বোধ হ'য়েছিল। তারপর এমন একটি দিন 

এল, যখন তার গড়া (১৮৮৬ এর) বাজেসি অব ক্যালে 

(131772055 01 ৪1815 ) শিল্পী-সমাজে আদর্শ ভাক্কর্যাকলার 

হিসাবে গণ্য হ'ল। এক সঙ্গে ৬টি মুন্তিকে সাজিয়ে গড়ার 
রীতি তিনি য! প্রবর্তন করলেন, পরবর্তী শিল্পীদের সেটি 

আদর্শ হ'য়ে রইল । অনেকে তখন তার কাজের অসম্পূর্ণভাব 
দেখে ঠাট্টা ক'রে বলত, “আধমেটে ক'রে মাটিতে মৃত্তি গড়ে 
নিয়ে কেবল হাড়ের অংশগুলি পালিশ করে দিলেই রোদার 

অনুরূপ কাজ হ'তে পারে।” তার কাজ যত সহজ বলে 

লোকেরা তখন মনে করতেন আসলে তা ছিল না। তার 

কাজের মধ্যে অসাধারণ অধ্যবসায় ও জ্বানের পরিচয় নিহিত 
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আছে। তার সঙ্গে একমাত্র মাইকেল আঞ্জিলোরই তুলনা 
হ'তে পারে। তাকে "আধুনিক মাইকেল আঙ্জিলো? বলা 

যেতে পারে । তার মনের উচ্চ পরিণতির কথা যা তার লেখা 

ছিটে-ফৌটা৷ থেকে পাওয়া যায়, দৃষ্টাস্তস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত 
করে দেওয়া গেল। “ ...ত, সকলেই স্বাধীন। স্যগ্টিকর্তার 

মনই বাধ্য সকলের চেয়ে,_-শতান্দী চলে যাচ্ছে 
একাস্ত একটি চিন্তার ধারায় | ....-. মানুষ অনুখী, কেননা 

সে মনে করে যে শ্রমের নিয়মের হাত থেকে নিজেকে 

বাঁচাতে পারে না। সে শিশুর মত, ছুরাকাজ্ষী ব্যক্তির 

মত খেল করতে চায় কে প্রধান হবে, কে আগে 

যাবে। সে তাই নিজের বুদ্ধিকে খর্ব করে যা" সত্যই 
আমোদ বা গর্ব চায় না...আমরা যতই সাধাসিধা হ'ব 

ততই সম্পর্ণ হ'ব । কেননা, সাঁধাসিধার অর্থই হ'ল সাম্য 

€ সতা 1!” 

আধুনিক কাল হ'ল ভাঙ্গাগডার কাল। তাহ এখন 

রোদার পর ক্রমশ মেস্ট্রোভিক ( 81০57০৬1০ ) মেট্সনার 

( 11107), এপষ্টাইন (1251617) ) প্রভৃতির আবির্ভাব 

দেখা দি'য়ছে | এপষ্টাইন তার শিল্পের অনু প্রাণনা লাভ 

করেছিলেন হটেন্টট্, নিগ্রে। প্রভৃতি আদিম বব্বরদের শিল্প- 

কল! থেকে । মেস্ট্রোভিক পেলেন আসিরিয়ার প্রাচীন 

ভাস্কধ্যকল। থেকে রস এবং মেটুসনার পেলেন দক্ষিণ আমে- 

রিকার “মায়া” যুগের আদিম ভাক্কর্ধ্যকলা থেকে নৃতন একটি 
ধারা। এ'দের ভাক্কর্ধ্যকল! একটি নূতন পথ অনুসন্ধান করছে 
আধুনিক ও আদিমের মধ্য দিয়ে, কিন্তু কোথায় ঘে গিয়ে 

শেষে ঠেকবে ভা বল। যায় না। এরই সঙ্গে আবার 
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এখনে! সাঙ্জেণ্ট জেগার (১811862116 78851) হেনরী পুল 

(7075 ০০1০, ২. & )১ লিওনার্ড জেনিউস (14602810 

1]210171785 ) প্রভৃতি সনাতনী-পন্থী শিল্পীরাও নিঝিষ্টচিত্তে 

ভাদের শিল্প-সাঁধন! করে যাচ্ছেন । 



চিত্র-কল৷ 
ভারতবধের মত প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাবাসীদের 

চিত্রকল! উরোপেও নানা স্থানে পাওয়া গেছে। সান্তান্ডারের 

হার (5917(21061-) নিকট আলটামির! (108- 

থু: পৃববঃ ১৫০০ ০ 1)1119) গুহায় এবং টোর্টিসিলায় (৫1010 

51119) স্পেনে (9199117), ফরাসী দেশে লা- 

উজির (1,657:91295) নিকট দদোতে (1)০:002776) এইরূপ 

গুহাবাসীদের চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এদের 

চিত্রকলায় বেশীর ভাগ শিকার ও যুদ্ধের ছবিই আছে। 
উত্তর উরোপ যখন বরফে ঢাকা থাকত, তখন দক্ষিণ উরোপের 

লোকেরা বল্গা হরিণ (1২61110০০1) শিকার ক'রে জীবন- 

যাত্র। নিব্ধাহ করত | তাই তাদের ছবিতে হরিণ, অতিকায় 

(আদিম ) হাতী, বাইসন প্রভৃতি দেখ। যায়। এই ছবিগুলি 

দেখে বেশ বোঝ। যায় যে মানুষ মাত্রেই যে দেশেরই হক 

ন| কেন, স্বাভাবিক সৌন্দর্ধযবোধ আছে এবং তার প্রকাশ 

কোন-ন। কোন উপায়ে তা'রা ক'রে থাকে । এই সকল 

চিত্রকলার সঙ্গে পরবর্তী যুগের চিত্রকলার তুলনা! করলে 
মানুষ ব্রমশ কি ভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে, তা৷ বেশ 

বোঝা যায়। তাই পৃথিবীর সকল সভ্য-জগতের শিল্পকলার 
গোড়ার পরিচয় দিতে গেলেই এই সকল গুহাবাসী মানবদের 
কাজের কথ! বলতে হয়। এই গুহাবাসীদের চিত্রকলার পরেই 

আমর যত প্রাচীন শিল্পকলার পরিচয় বিশেষ কিছু পাই না। 

তাই মিসরের দিকে পুনরায় দৃষ্টিপাত করতে হয়। উরোপের 
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শিল্পকলার ইতিহাসের সঙ্গে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ন্যায় 

চিত্রকলাও মিসরের পিরামিড ও মন্দিরের গায়ের আকা 

চিত্রকলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তার পরেই আসে আসিরিয় 

ও বাইজান্তাইন শিল্পের কথা । এই সকল অতি প্রাচীন 

শিল্পকলা এক দেশ থেকে অপর দেশে বাণিজ্য, যুদ্ধ, লু্ঠন ও 
পধ্যটনের ফলে কি ভাবে প্রবেশ লাভ করেছিল তার ইতিহাস 

খুবই বিচিত্র । 

" * ইতিহাস পাঠে আমর জানতে পারি যে ভ্যান-ডাইকের 

'্যাডোরেশন অব দি ল্যান (:400120101] 01 [110 12111) ) 

চিত্রটি ঘেন্টের ( 07676) সেন্ট ব্যাভোনের (91. 84৮০7 ) 

গির্জা থেকে কি ভাবে নেপোলিয়ান লুট করে প্যারিসে 
এনেছিলেন এবং পরে শান্তিস্থাপনা হ'লে আবার সেটিকে 
ফিরিয়ে দেন। এই ছবির কিছু অংশ এখন দেখতে পাওয়া 

যায় বালিনের চিত্রশালায়। ভারতবষের শিল্পকলাও বৌদ 

ধন্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চীন, জাপান, কোরিয়া, শ্যাম, 

কম্বোজ, যবদ্বীপ, বালী প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল । 

এইরূপ আরো কত ঘটনাই পুরাকালে ঘটেছে, তা” কে 

নির্ণয় করতে পারে ? 

ভাকঙ্কধ্যও স্থাপত্যের ন্যায় উরোপের আদিম চিত্রকল৷! 

মিসরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকায় উরোগীয় বিশেষজ্ঞের বলেন 

চিত্র-শিল্পের যে প্রাচা চিত্রকলা লেখা-শিল্পকেই 

দুইটা ধারা ( (91111790917) অবলম্বন ক'রে গড়ে 

উঠেছিল । তাই তাদের ছবিতে লেখার টানের মত রেখার 

টানের পরিচয় পাওয়া যায়। চীন, জাপান, ইরাণ ও 

ভারতের সকল আলেখ্যের মধ্যেই এই রেখার প্রাধান্য 
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দেখতে পাওয়। যায়। কিন্তু তাছাড়াও আমাদের মনে হয় এই 

সকল চিত্রকলাকে বুঝতে হলে, জানতে হবে, রেখা ও রঙের 

দ্বারা রূপকারেরা যে কি একটি বূপলোকের স্যষ্টি দক্ষতার 
সঙ্গে করে গেছেন এবং তার মধ্যে তাদের বলবার কি কথাটি 

নিহিত আছে। মিসর ও এসিয়াখণ্ডের প্রাচীন চিত্রকলার 

নিপুণতার আদর্শ ছিল ভিন্ন, অর্থাৎ তখন চিত্রকলাঁকে 
পরবর্তী যুগের উরোপীয় চিত্রের মত প্রকৃতির হুবনত নকলে 
গড়ার কোন চেষ্টাই ছিল না; বরং ছবির সৌন্টব যাচাই 
হ'ত সেটিকে কুঁদে ছবির মত করে রচনা করা হয়েছে কিন 

সেইটি দেখে । ছবিটি দেখে জীবন্ত আকার সামনে দ্রাড়িয়ে 

আছে ব'লে চমকে উঠবে না, “ছবিটির মত" হওয়ায় তাকিয়ে 
দেখবার ও অন্তশিহিত রস গ্রহণ করার সুয়োগ.পাবে। 
আদর্শ মানসীমৃন্তি যা” শিল্পীদের মানস কল্পনায় জাগে, তাঁকে 

জীবস্তভাবে শিল্পীরা ধরতে পারে না । বাস্তব ও ভাব্প্রবণ 

হুইটি ধারা! ছাড়াও উরোপের চিত্রকলাকে মোটামুটি আরে 
ছুইটি ধারায় ভাগ করা যায়। একটি “সনাতনী প্রথা, 

( 014551091 57০০1 )-_-যার গোড়া হ'ল মিসর প্রভৃতি 

প্রাচ্য শিল্প এবং আর একটি তার পরবর্তী শিল্পকলা, 
যাকে “রোমান্টিক প্রথা” ( 2২010217060 90100] ) বলা হয়। 

“সনাতনী” প্রথাটিতে সব বীধা ধর৷ নিয়ম পাওয়া যায়। 
রোমান্টিক প্রথায় প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু আছে তারই 

ভিতর সহজে শিল্পী অনুপ্রেরণা লাভ করতে চান। এই 

“রোমান্টিক” ভাব থেকে ক্রমশ সরে' গিয়ে আধুনিক যুগে 
“কিউবিজম” ( 0210150 ) “ফিউচারিষ্ট, (11875) ার- 

রিয়ালিষ্ট, (501-75591150) প্রভৃতি অভিনব শিল্পকলার 

৪৯ 
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প্রচার হতে দেখা যাচ্ছে। ভ্রমশ আমরা সেগুলির বিষয় 

বলব। 

গিওটে। (010%০ ) থেকে সুর করে উনবিংশ শতাব্দীর 

সার্জেপ্টের (96:85) চিত্রকলায় ক্রমশঃ বাস্তব ভাবের 

দিকে উরোপের শিল্পকলা! অগ্রসর হয়েছিল। গিওটোর 

ঠিক পূর্বে অর্থাৎ মধ্যযুগে চিত্রকলা! ভাবপ্রধানই ছিল। 
কিন্ত তখন কোনে শক্তিমান শিল্পীর অভ্যুদয় ন। হওয়ায় 

'নিয়ম-কান্ুুনের বাঁধাবীধির মধ্যে চিত্র-শিল্পের প্রাণশক্তি 
ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। তারই ফলে গিওটোর পর থেকে 

প্রকৃতির হুবহু নকলের দিকেই মন দিয়েছিলেন উরোপের 
শিল্পীরা । এক জাতীয় ছবি আছে, যা” শুধু চোখে ভাল লাগে 

_.তা" সর্বসাধারণের বোধ্য ং তাতে চাই সুন্দর রূপ, গঠন 

প্রভৃতি কমনীয়তা । আর এক জাতীয় চিত্রকলা আছে, যা; 

মনকে একেবারে গিয়ে স্পর্শ করেঃ তার বাইরের আভি- 

জাত্যের দরকার হয় না। মনের দিকের পরিচয় গোড়ায় 

গোড়ায় মধাযুগের শিল্পীরা দিয়েছিলেন তাদের চিত্র পরি- 

কল্পনায় এবং পরবর্তী শিল্পীর। চোখে ভাল লাগারই পরিচয় 
রেখে গেছেন। তাই পরবস্তী যুগের শিল্পীদের আদর্শ 
বা “মডেল” রেখে ছবি আকার প্রয়োজন হয়েছিল-_ 

কেন-না প্রকৃতিই হ'ল তাদের ভাল-মন্দের মাপকাঠি। 

এইখানেই উরোগীয় শিল্পকলা! এসিয়াখণ্ডের শিল্পকলা 

থেকে সরে গেল। শিল্পের এই ছুটি ধারা প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্য শিল্পের মধ্যে স্পষ্টই দেখা যায়। উরোগীয় 
শিল্পের আর এক পরিবর্তন ঘটল,_খৃষ্ট ধর্মের 

প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ও রোমান শিল্পের অন্তর্গত 
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“পেগান' দেবতাদের তিরোভাবের দ্বারা । বাইজাস্তাইন - 
(85591565 ) শিল্পে খুষ্ট ধর্মের নান। বিষয়কে রেখায় ও 
রঙে ভাব-মগ্ডিত করে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা হতে লাগল। 

পরবত্তী ইটালীর ফ্লোরেন্টাইন (77101970116 ) শিল্পে এই 

বাইজাস্তাইনের জের কিছু থাকলেও তা ক্রমশ বাস্তব- 

ভাবাপন্ন হয়ে পড়ল। ঠিক আমাদের দেশের প্রাচীন 
রূপকারদের মত বাইজান্তাইন শিল্পীর! প্রথমেই মানসলোকে 
যে ভাবটি ফুটিয়ে তুলতেন চিত্রকলায় তাহাই রেখা ও রঙে 
গড়ে তুলতেন। তবে এগুলির মধ্যে একটা আলঙ্কারিক 

( 0০০0:850০ ) ভাব থাকত যা” পরে ত্রমশ 'একটি বিশেষ 

রীতি-পদ্ধতিতে (001861)010179] 00122) পরিণত হয়েছিল । 

মিসরের চিত্রকলার মধ্যেও এইরূপ বাধা 

রীতি-পদ্ধতি ও আলঙ্কারিক ভাব আছে। 

মানুষের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীগুলি ফুলপাতার রেখাছন্দ প্রভৃতি 

এমন করে শিল্পীরা ধরে রেখেছেন, যেন মনে হয় সেগুলি 

আপন। থেকেই জন্মেছে-_মানুষের দ্বারা আকা হয় নি। তবে 
আধুনিক উরোপের বাস্তব-ভাবাপন্ন চিত্রকলা! দেখার পর 
এগুলি দেখলে কাঠের পুতুলের মত নীরস বলে অনেক সরস 
লোকেই উড়িয়ে দেবেন। এসিয়াখণ্ডের অন্যান্য দেশের চিত্র- 

কলার মত মিসরের চিত্রকল। ধুপছায়া (14181702100. 511906) 

দিয়ে আকা হতো না_-হতো শুধু রেখা ও রঙের লীলায়িত 

ভঙ্গীর দ্বারা । মিসরের চিত্রকলা বেশীর ভাগ পিরামিডের 

গায়ে, মন্দিরের দেয়ালে, কাঠের কবরের বাক্সে (যাতে মামী 

থাকে ) আকা আছে। মিসরের চিত্রকলার মত প্রাচীন 

চিত্রকল! পৃথিবীতে আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নি। উরোপে 

মিসরের চিত্রকলা 
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যখন সভ্যতার কোনো চিহ্ুই ছিল না, তখন মিসরের চিত্রকলা, 

ভাক্কধ্য ও স্থাপত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল । পরে গ্রীক 

সম্রাট আালেকজাগ্ডারের সময়ে এবং ম্যাকাভোনিয়ান রাজাদের 

মধো আরো সাত শত বৎসর এই মিসরের শিল্পকলা বিশেষ 
আত হয়েছিল । ৩৯৩ খুষ্টাবে সম্রাট থিওডোসিয়স্ রণ1০০- 

00515) ক্যাথলিক ধন্মে দীক্ষিত হওয়ায় প্রাচীন পেগানদের 

মন্দির প্রভৃতি তুলে দিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মিসরের 
শিল্পকলাও আর উরোপে চলল না। আ সিরিয়ার চিত্রকল। 

মিসরের মতই উরোপের প্রাচীন চিত্রকলাকে অন্ুপ্রাণিত 

করে তুলেছিল। মেসোপটামিয়ার টাইগ্রীস নদীর তীরে 
কুদ্দিস্থানে অস্থরদের স্থাপিত সাম্রাজ্যের ধ্ংশাবশেষের মধ্যে 

চিত্রকলার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আসিরিয়ায় ভাঙ্কধ্য- 

চিত্রেরই চলন বেশী ছিল। 

রোমান সাত্ত্রাজ্যে গ্রীকশিল্পের প্রেরণায় যে চিত্রকলার 

ভাব হয়েছিল তার পরিচয় প্রধানত; পাওয়া যায় 

গ্রীক ও রোমান পম্পিয়াই নগরের ভিত্তি-চিত্রে (8£59০০)। 
বা! হেলেনেসটিক এই ভিত্তি-চিত্রগুলি ছু'প্রকারের তৈরী হতো । 

চিত্রকলা একটিকে “ফ্রেসকো। সেক” (15500 95০০০) 

এবং অপরটিকে “ক্রেস্কো। বোনো+ (855০0 70010) বলা 

হয়। প্রথম প্রণালীতে দেয়ালের বস্রলেপ (14561) শুকিয়ে 

গেলে তার উপর আকতে হয় এবং অপরটিতে ভিজে থাকতে 
থাকতেই আকতে হয়। চুন, বালি, এবং পাথরের গু ড়াই হ'ল 
বজ্রলেপের উপাদান। ছবি শেষ হ"য়ে গেলে রজন আর তেল 

দিয়ে পালিশ করার প্রথা ছিল। আর এক প্রকারের ভিত্তি 

চিত্র তৈরী হ'তো। তাতে রঙিন কাচ ভিজে বজলেপের সঙ্গে 



চিত্রকলা ৬৯ 

দেয়ালে বসাতে হ'তো--তাকে মোজেইক” (1109210) কাজ 

বলে। পম্পিয়াইতে “ইসাসের যুদ্ধ” (11০ 8৭61০ ০1 15545) 
'রহস্তের পরিচয়" (11710150101. ০1 [1 /5161155) ভেনাস এবং 

মাস” (৬1705 210 21275) প্রভৃতি চিত্রকলায় তখনকার 

শিল্পীদের কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব চিত্রকলায় 
বাস্তব শিল্পের গোড়ার পরিচয় নিহিত আছে । এগুলির 

মধ্যে ছন্দব্ধ-ভাব (009121995111017) খুবই ছুর্বল। ছবির 

এলোমেলো বস্ত-সংস্থাপন চোখকে পীড়া দেয়। তবে তখন- 

কার শিল্পীদের উদ্যমের খুবই পরিচয় দেয়। এথেন্সের একটি 
প্রাচীন প্রাসাদে (01016 91০৪) পলিনোটাসের (০1- 

£109005) আক ট্রয়সহরের পতন” (811 ০ /'1০5) ছবিখানি 

এবং অন্তান্ত চিত্রশালায় রক্ষিত চিত্রগুলি দেখলে তখনকার 

চিত্রকলার একটি ইতিহাস জান! যায়। তখন ভিত্তি-চিত্র 
(515500) ছাড়াও কাঠের তক্তির উপর রঙ করে মোম গালিয়ে 

ছবি আকার একটি বিশেষ প্রথা ছিল। রোমান যুগের 
শিল্পীদের মধ্যে সিকোনের পমফিলাস একজন বেশ নামজাদা 

চিত্রশিল্পী ছিলেন। তার একটি নিজন্ব শ্কুল' তখন গড়ে উঠে- 
ছিল। তার প্রভাব পরবর্তী কালেও কিছুকাল ধরে চলেছিল 

বলে জানা যায়। তাছাড়া আর একদল আলেকজাগ্ডয়ান 

(15351701152) শিল্পীদের কথ জান! যায় ধাদের প্রভাবের 

হাত থেকেও পরবর্তী যুগের ইটালীর চিত্রকরেরা এড়াতে 
পারেন নি। এদের চিত্রকলা বাস্তবপন্থীর হলেও তখনও 

তা'র বীধুনি ঠিক হয় নি। 
রোমান যুগের অতি প্রাচীনকালের চিত্রকলার নিদর্শন 

চিনামাটির ফুলদানীর গায়ে আকা যা" কিছু পাওয়া যায়। 



৭5 উরোপের শিল্প-কথ। 

সেগুলি বেশীর ভাগ ছুটি কিম্বা তিনটি বিভিন্ন রঙে আকা । 

প্রাচীন রোমান-ভিত্বি-চিত্রে সর্ববপ্রথমে পারিপ্রেক্ষিক (9615- 

9০৮০) দেখাবার চেষ্টা দেখা যায়। ছবিতে আকা! অলিন্দটি 

হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন কতদুর পধ্যস্ত দেখতে পাওয়া 
যাচ্ছে_-হলটি না জানি কত বড়। সেই সময় থেকে ছবির 

তিনটি আয়তন (7:56 01:1617510115) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং 

গভীরতা দেখানোর চেষ্টা আরস্ত হয়েছিল । তা*রই অবশেষে 

বাড়াবাড়ি হ'য়ে উঠেছিল আধুনিক কিউবিজম (001015111) 

চিত্রকলায়। ৬৩ খৃষ্টানদের ভূমিকম্পে এবং ৭৯ ্রীষ্টাব্দের 
হুধ্যোগের পর পম্পিয়াই সহর পুনর্গঠিত করা হয়েছিল৷ 
সেই সময় থেকে খুব বেশী রকমের বাহার দিয়ে আকা চিত্র- 
কল! দেখা দিয়েছিল। খুষ্টধন্মের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 

উরোপে শিল্পকলার রীতি পরিবর্তন কিরূপ ঘটেছিল এই সব 

ছবিগুলি থেকে বেশ জানা যাঁয়। রোমান খুষ্টানের। তাদের 

মৃতদেহকে সুড়ঙ্গ-কবরঘরের দেয়ালে পুঁতে রাখতেন; তাকে 

'ক্যাটাকোম্ঠ (0800101১) বল। হতো । সে জময়কার 

এই ধরণের কবরের দেয়ালের উপর ভিত্তি-চিত্র অনেক দেখ। 

যায়। খ্ৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আক। ক্যাটাকোমের দেয়ালের 

ছবিতে অনেকটা গ্রীক ও রোমান ভাব মেশানো আছে। 

বেশীর ভাগ ছবি তখন নক্সাকারী (05০0:81%5)চিত্র হিসাবেই 

আকা হ'তে! । তার পরবস্তাঁ যুগের ছবিতে প্রাচ্য প্রতীক বা 
রূপকের আতিশয্য দেখা দিয়েছিল । খুষ্ীয় ছবি আক 
সত্বেও তার ভিতর পেগান (78297) দেবদেবীও বাদ দেন 

নি। অনেকটা ভারতবর্ষে মহ্াযান বৌদ্ধের৷ যেমন হিন্দু 
দেবদেবীকে বাদ দেন নি, উরোপেও রোমান-খৃষ্টীনেরাও প্রথমে 
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ছু'দিকই বজায় রেখে চলেছিলেন । তাই দেখা যায়, 'অফ উস্৮ 
(02017605) সঙ্গীতের দেবতা 'হেলিঅস” (31109) সৃর্য্য- 

দেবতা প্রভৃতি ক্যাটাকোমের দেয়ালে স্থান পেয়েছেন । 

পরবর্তী ক্যাটাকোমে ক্রমশ বাইবেল-উক্ত বিষয় বা বাক্তি 
ছাড়া আর কিছুই স্তান পায়নি । এই ক্যাটাকোমের চিত্রকল। 

পরবর্তী চিত্রকলার ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়। 

এটিকে বাদ দিলে চলে না। যেমন আধুনিক কাবা 

ভাল করে জানতে হ'লে প্রাচীন কাবাকে বুঝতে হয়, তেমনি 

এই সকল প্রাচীন শিল্পীদের প্রচেষ্টার মধ্যেই পরবর্তা শিল্পী- 
দের কাজের পরিচয় নিহিত আছে। সেন্ট প্রিস্সিলার 

(91. [271501]18 ) কাটাকোম চিত্রে যে ম্যাডোনার 

( 21811010179.) চিত্রটি আছে সেটি পরবর্তী “ফ্লোর়েনটাউন 
কলের (10101270116 50100]1 ) বিখ্যাত ম্াডোনার 

ছবিরই স্তচন।। লিওনাদেখদা ভিনচির (15601781060 

0 110) বিখাত "শেষ ভোজের (1488 5101)1১67) 

ছবিখানির অন্ররূপ চিত্র একটি ক্যাটাকোম চিত্রে 

আমরা দেখতে পাই, সেটি একটি খৃষ্টানদের ভোজের 

ছবি (48 077150217 108011911560 76750) | এই সব 

ক্যাটাকোমের ছবিতে খ্ুষ্টকে শ্মশ্রমণ্ডিত ভাবে দেখানো 

হয় নি। রোমান ও গ্রীক পুরুষদের মত শ্শ্রমুণ্ডনের 

প্রথা তখনো চলেছিল। ঘযিশুধুষ্টের প্রথম শ্মশ্র-যুক্ত 

ছবি আমরা দেখতে পাই রোমান পপুডেনজিয়ানার 

(5. 700.2112191)9. ) একটি রোমান-খুষ্টান '"মোজেইক' চিত্র- 

কলায়। এইরূপ প্রাচীন রোমান-খষ্টানদের মোজেইক চিত্রের 

মধ্যে ডামিয়ানোই" (99 09570196 1091019110 ) প্রসিদ্ধ। 



৭২ উরোপের শিল্প-কথা 

পরবর্তী শিল্পে গ্রীক ও রোমান প্রভাব উরোপের সকল 

প্রদেশের চিত্রকলায় দেখা যায়। 

এর ঠিক পরেই ইটালীর রোমান শিল্পের ( [91197 

চ২01191)8908) যুগ ( ৬০০--১২০০ খৃষ্টাব্দ )। এই যুগকে 

শিল্পকলার অন্ধকার যুগ (1021. ০1100 ) বলা হয়। 

কেন না তখন শিল্পীরা ঠিক প্রাচীন পদ্ধতিকে নকল ক'রে 

চলছে এবং নূতন কিছু আর দিতে পারছে না। উত্তর 

ইটালীতে এইরূপ কাজের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। মানুষ 

ও জন্তর আলঙ্কারিক রূপকল্পন1 (2:9/55005 06511) ) খুব 

তখন চলেছিল। এইরূপ রোমানাস্ক ধরণের সূক্ষ্ম চিত্রকল! 

(01117190216 7210018 ) প্যারিস, ভিয়ানাঃ সেণ্টগ্যালান 

প্রভৃতি স্থানে দেখতে পাওয়া যায় । এই সময়ের জলরঙে 

( 951 ০010ঘ: ) আক নল্লাকারী-করা পুথিপত্র (]11010- 

109150 7155.) যুদ্ধ বিদ্রোহের দরুণ অনেক ধ্বংস পেয়েছে । 
আমর! এখন বাইজান্তাইন স্কুলের (34210101715 011001) 

চিত্রকলার কথা বলব। বাইজান্তাইন শিল্পের মধ্যে গীক, 
বাইজাস্তাইন রোমান, এসিয়ামাইনর ও মিসর সংস্কৃতির 

চিত্রকলা সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই 

দেখা যায় বাইজান্তাইন শিল্পে প্রাচ্য গৌড়া-বোনেদীয় 

আনুষ্ঠানিক নিয়ম কানুনের এত বাড়াবাড়ি যে তা'র আর 
অদল-বদল বহুষুগ ধরে হয় নি। সব চিত্রই তাই এক ধরণের 

বলে মনে হয় যদিও চিত্র-বণিত বিষয় স্বতন্ত্র। পরবর্তী যুগে 
গিওটো! (01০৮০ ) যখন প্রাচীন চিত্রকলার গতান্থগতিকতার 
ভাৰ কাটিয়ে উঠলেন, তখন এই সব পূর্বববন্তী চিত্রকলাই 
তাকে প্রেরণা দিয়েছিল এবং তার পরবর্তী যুগের সকল 
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শিল্পার কাজকে সফলতামণ্ডিত করে তুলেছিল। অতএব_ 
বাইজান্তাইন-শিল্প চিত্রকলার একটি বিশেষ দ্বার-স্বরূপ 
উরোপে চিরকাল আদৃত হবে । 

সম্রাট কন্্যানটাইন ( 00175691301119 ) কন্স্তান্তি- 

নোপলের (00:556915011101910 ) বিজান্তিউমে (80%80)- 

[010] ) যখন খুষ্টীয় গির্জ। প্রভৃতি তৈরী করালেন, তা'রই 
সঙ্গে সঙ্গে বাইজাস্তাইন চিত্রশিল্প দেখা দেয় । রোমনগর থেকে 

রোম-সম্রাট বিজান্তিউমে গিয়ে নব-রোমনগরী কন্স্তান্তি- 
নোপল স্থাপন করেছিলেন। বড় বড় ধনী ও সভাসদেরাও 

রোম থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে বসবাস 

করেছিলেন । তাহাদের ঘরবাড়ীও সম্রাটের প্রাসাদের চেয়ে 

কিছু নিকৃষ্ট ছিল না৷ এবং তারাও তাই চিত্রশিল্ীদের দিয়ে 

ঘর-বাড়ীর সৌষ্টবৰ বাড়িয়ে ভুলতেন। জেরুসালমে যিশু 
থুষ্টের কবর ( [7019 50192101716 ) হঠাৎ আবিষ্কৃত হওয়ায় 

সম্রাট তা'র উপরে একটি গির্জ! স্থাপন করেছিলেন বলে 

জাঁন। যায়। পরে সেই তীর্থ আগুনে পুড়ে যাওয়ায় তা"রই 

ভাঁঙ। থাম প্রভৃতি দিয়ে কয়েকটি গির্জ। পরে সেখানে তৈরী 

হয়েছিল। সম্রাট এই গিজ্জায় অনেক চিত্রকলা তখন 

আীকিয়েছিলেন। তারই জের অন্তান্য গির্জায় বিশেষ ক'রে 

“সেণ্ট সোফিয়া (59. 90101)19 ) গিজ্জায় পাওয়া যায়। 

সেন্ট সোফিয়ার গির্জায় একটি ভিত্তি-চিত্রে সম্রাট কন্স্তান- 

তাইন তা"র স্থপতিকে খুষ্টের কবর-মন্দিরটি কিরূপ হবে 

বোঝাচ্ছেন এইরূপ ভাবে আকা আছে। সেপ্ট আইরিনের 

(9. 17576) গির্জায় কন্স্তান্তিনোপলে রাভেন্নায় (8২৪৬৪/- 

19.) গাল! প্রসিডিয়ার (08115 71801015) গিজ্জায়, 
১৩০ 
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(বেথখলেহেম (32011217117) নেটিভিটি ( 01101011) 01 20- 

%10) গির্জায় বাইজান্তাইন চিত্রকলার অনেক দৃষ্টান্ত দেয়ালের 
গায়ে আছে। বেশীর ভাগ ছবিতে বাইবেল-বন্লিত বিষয় 

আছে। তখন রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান সকল বিষয়ই ধর্্ম- 

যাজকদের হাতে, তখন ধর্মগুরুর হুকুম অগ্রাহ্য করা 

অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাই চিত্রকরেরা ছবি আকতেন 
গুরুর হুকুম মত। (1015 101 0116 172011615 (০ 0150996 

2100 00171101210 10 101 1112 19811161510 6360106 ) 

এই বাইজীন্তাইন চিত্রকলার প্রভাব পরবস্তী খুষ্টীয় চিত্রকলায় 

যথেষ্ট পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে চিত্রপটের রেখা ও রঙের 
স্থলে ধুপছায়া (11217108170. 9119016) পারিপ্রেক্ষিক বিজ্ঞান 

(561572০0৮৩-) প্রভৃতির দিকে উরোপের শিশ্পীরা অগ্রসর 

হলেন। বাইজান্তাইন চিত্রকল। পধ্যস্ত উরোপের চিত্রশিল্প 

চিত্র-পটের মত ছিল তা"র পরের যুগে ছবিটি আর ছবির মত 
রইল ন' প্রকৃতির জীবন্ত প্রতিরূপে পরিণত হল । বাইজান্তাইন 

শিল্পের পতনের কারণ হল ধশ্মযাজকদের গোৌঁড়ামী-_তার। 

বাধা-ধর। নিয়মের বাইরে শিল্পীদের যেতে ন। দেওয়ায় ক্রমশ 

শিল্পীদের মনের তাগিদ কমে গেল এবং তারই ফলে পতন 

অনিবাধ্য হল। 

রোমে সেণ্ট ভিটালে (5 ৬1016), “সেন্ট অপোলিনারে 

ওভো'তে (9. &01111)215 0০৬০) বাইজান্তাইন চিত্র- 

কল! যথেষ্ট আছে। তৃতীয় ভেলেন্টিয়ামের ( ড৪151001)9017) 

শি ) রাজত্বের সময় এই ধরণের শিল্পের খুবই প্রচার হয় 
এবং ৫৪০ খুষ্টাৰ পধ্যস্ত এর প্রভাব প্রবন্তিত থাকে । এর 

ঠিক পরবর্তী কালের কাজ ভেনিসের (০০1০5 ) সেপ্টমার্কের 
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(১৫. [1517:) পঁঁচ হাজার ফুট পরিধি জুড়ে আক। 'মোজেইক' 

ছবি দেয়ালের উপর আছে। এগুলি সবই ১০ম শতাব্দী 
থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তকাঁল পধ্যস্ত সময়ের মধ্যে 
আকা হয়েছিল। এসিয়া মাইনরে 'ক্যাপাভোসিয়া"র 

( 08199009018 ) পাথরের গা কেটে তৈরী গির্জায় ( £২০০- 

খে] ) এখনো কিছু কিছু প্রাচীনকালের বাইজান্তাইন 

চিত্রকলা আছে। দেয়ালে আক ছবি ছাড়া খুষ্টের বড় বড় 

ভক্তদের (99155) মুর্তি আকা কাঠের পাটা (1001) 
ক্যাথলিক পুরোহিতের! পুজার জন্তে আঁকিতেন। এই সময় 
রডিণ কাঁচ বসিয়ে গিজ্জার গবাক্ষের উপর ছবি আকার 

(9151770 81959) প্রথা এবং ধর্মপুস্তকের পুঁথির উপর ছবি 
আকার রেওয়াজ খুব চলেছিল। মিসরের. মারার! মঠে 
(92101918. 1১1011990) ৬ষ্ঠ ও ৭ম খুষ্টাব্দীর বাইজান্তাইন 

চিত্রকলা দেখা যায়। সোলোনিকায় (9০101710) প্রাচীন 

বাইজাস্তাইন চিত্র এখনো কোনে! কোনো স্থানে আত্মগ্রকাশ 

করে আছে। ছবিগুলি সবই ভারত বা এসিয়া খণ্ডের 

প্রাচীন চিত্রকলার পদ্ধতির মত রেখাও রঙ দিয়ে ফুটিয়ে 
তোল! হয়েছে । সাধুদের ছবিতে জমির অংশ (7390 
2108110 ) বেশীর ভাগ সোনালী রঙে মণ্ডিত করা হ'তো৷ 

এবং অতিমান্ুষিক ভাব দেখাবার জন্যে মাথার উপর 

চারপাশে। প্রভামগ্ডল (77910) দেওয়। থাকত। 

উরোপের চিত্রকলার মধ্যযুগে যে নবজাগরণের 
(1২67815591106) সুচন। হয়েছিল তা”র বিষয় বলার আগে 

তা'র শ্রেন-বিভাগের কথা বল। প্রয়োজন । চিত্রকলায় 

ইংরাজিতে “স্কুল” বলে একটি শব্দ আছে। এক একটি 
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প্রাদেশিক বা ব্যক্তিগত চেষ্টায় গড়ে ওঠ! শিল্পকলাকে সেই 

দেশের বা সেই লোকের ক্কুল' নামে অভিহিত করা হয়। 

উরোপের চিত্র- যেমন “ফ্লোরেনটাইন স্কুল” (17101611076 

কলার শ্রেণী 91001 )-- ফ্লোরেন্দ সহরের শিল্পীদের 

বিভাগ প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। গিওটোর স্কুল' 
(90110০1 0101011০) শিল্পগুর গিওটোর রীতি মেনে যে 

সকল শিল্পীরা চলেছিলেন তা'দের বোঝায়। চিত্রকলাঁকে 

আবার এক একটি কালে ভাগ করা যাঁয়। যেমন “রোমান 
যুগ' (২010191) 7201100)-- যে সময় রোমান সাম্রাজ্যে 

রোমানদের ছারা শিল্পকল! যা" কিছু গড়ে উঠেছিল। যে 

কালের যে জাতির আওতায় চিত্রকলা বিশেষ কোনে। রূপ 

নিয়েছিল তার উপর লক্ষ্য রেখেও এইরূপ ভাগ করা 

প্রথ। ছিল । 

প্রাচীন উরোগপীয় শিল্পীদের কাজকে প্রধানতঃ চারভাগে 

ভাগ কর। যেতে পারে । (১) ধন্মবিষয় চিত্রকলা, (২) এঁতি- 

হাসিক ঘটন। অবলম্বন ক'রে যে সব চিত্র আক হয়েছিল । 

(৩) প্রতিকৃতি (7910911) (৪) এবং প্রাকৃতিক দৃষ্যা (1491705- 

০ )। প্রাচীনকালে প্রধানত ধন্মবিষয় ছবিই আকা 

হ'তো। ফ্রা প্যানজালিকো। (ঢ৪ £178591100), লিওনার্রো-দা- 

ভিনচি (1460719100-08-৬1710 ), ভ্যান-আইক (ড৪12- 

7961) প্রভৃতি শিল্পীরা ধন্মপ্রাণ ছিলেন এবং তাদের শিল্প- 

সাঁধন। ও ধর্ম-সাধন। একই সঙ্গে চলেছিল। তা"দের আকা 
ছবিগুলি গির্জার দেয়াল কেবল অলঙ্কত করত না, সকলকে 

ধন্মের দিকে অনুপ্রানিত করত। শোন! যায়, বোত্তি চেল্লীর 

আক ভারজিন মেরীর অভিষেকের ছবিটিতে একটি লোকের 
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ছবি আকা আছে। তা'তে দেখান হয়েছে যে লোকটি তা'র 
সম্মুখের দৃশ্য যা" সে দেখছে তাই আীকছে। এই থেকে সকলের 
ধারণা এই হয়েছিল যে চিত্রের বর্ণিত বিষয় সবই সত্য এবং 
প্রত্যক্ষবোধে উজ্জ্বল ! 

উরোপের সনাতনী শিল্পের পুর্ণ জীবন দিতে সহায় হয়ে- 
ছিলেন ধর্মযাজক এসিসির সেট ফ্রান্সিস্ (9. 12705 ০1 

চিত্রকলার নব 59151) 1 তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি 
উন্মেষ (7২০7215- এবং প্রকৃতির অন্তস্থলের ভাষাকে বোঝবার 

১৪০৪) মধ্যযুগ অসাধারণ ক্ষমত! তার ছিল। তাই তিনি 
এইরূপ একটি যুগপরিবর্তনের ব্যাপার চিত্রকলায় ঘটাতে 
পেরেছিলেন। এঁর সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে জোভানি 

সেনি (03105217171 06121)1) ওরফে কিমাবু (010091006 

১২৪০-_-১৩০২ খুঃ) প্রথম বাইজান্তাইনের বাধা-ধরা পথটিকে 

কেটে বেরবাঁর চেষ্টা করেছিলেন। কিমাবুষ্টর “ম্যাডোন'' 
( মাতৃমৃত্তি) ছবিতে বাইজান্তাইন ভাব নেই বললেই হয়। 
এঁরই হাতে সাধু শিল্পী সেন্ট ফ্রান্সিসের কবরঘরের দেয়ালে 

ছবি আকার ভার পড়েছিল। ইনি এই কবরঘরের 

দেয়ালটিতে তার শ্রিয় শিষ্য গিওটোকে (0109) নিয়ে 

ছবিগুলি এঁকেছিলেন। তা"র এই তরুণ শিষ্য গিওটোই পরে 

পরবর্তী যুগের প্রধান শিল্পী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন । 

কিমাবুর মাতৃমৃত্তিটি যখন তিনি প্রথম ( ১৩০২খুঃ ) আকেন 

তখন ফ্লোরেন্স সহরের লোকের! আনন্দে অধীর হয়ে সেটিকে 

কাধে করে রাজপথে মিছিল বার করেছিলেন। এখন 

সেটি সেখানকার কোনে একটি গির্জায় রাখা আছে। 

ছবিটিতে বাইজান্তাইন শিল্পের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। 



৭৮ উরোপের শিল্প-কথ। 

এটি পরবর্তী যুগের র্যাফেল প্রভৃতির মত ভাবে আকা মাতৃ- 
মুক্তি নয়। 

কিমাবুর চেয়ে তার শিষ্য গিওটো৷ খুব বেশী নামকরা 

শিল্পী হ'য়ে উঠেছিলেন । কিমাবুই গিওটোকে আবিষ্কার করে- 
গিওটো (070: ছিলেন। একদিন পথের ধারে রাখাল- 

১২৬৬? শিশু গিওটোকে কিমাবু শ্লেটের উপর ছবি 
১৩৩৭ খুঃ আকতে দেখে তিনি তার চিত্রাঙ্কন-ক্গমতার 

সন্ধান পান। বালক গিওটোর আকা মেষশাবকটির ছবি 
দেখেই কিমাবু তখনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বালকটি 
ভবিষ্যতে একজন বিচক্ষণ চিত্রকর হতে পারবেন। তিনি 
তৎক্ষণাৎ গিওটে!র পিতার নিকট গিয়ে গিওটোকে চিত্র-বিদ্ধ। 

শেখাবার অনুমতি চাঁইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই গিওটো 
কিমাবুর কাছে চিত্রবিগ্ঠায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। গিওটো 
যে তারই ফলে তার গুরুর সঙ্গে সেন্ট ফ্রানসিসের কবর-ঘরের 
দেয়ালে ছবি এঁকেছিলেন সে বিষয় পূর্বেই বল! হয়েছে । 

গিওটোর বিষয় প্রবাদ আছে, যখন পোপ তার নাম 

শুনলেন তখন তিনি গিওটোকে পরীক্ষা করার জন্যে তার 
নিকট দূত পাঠিয়েছিলেন । তার ইচ্ছা ছিল গিওটোকে দিয়ে 
সেপ্টপিটার গির্জায় ছবি আকাবার। দূতের পোপের 
আজ্ঞামত অন্যান্ত শিল্পীদের কাজের নমুনা সংগ্রহ করার পর 
গিওটোর নিকট উপস্থিত হলেন । গিওটোর নিকট কাজের 

নমুন! প্রার্থনা করায় তিনি কম্পাসের সাহায্য না নিয়েই 
একটি বৃত্ত একটি কাগজে এঁকে দিলেন। পোঁপের দূতের! 
ভাবলেন যে তিনি তাঁদের অর্ধ্াচীন ভেবে বুঝি ঠাটা 
করলেন। তাই তার নিকট পুনরায় কাজের নমুন। চাওয়ায় 
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তিনি তাদের স্পষ্ট বল্লেন যে এর বেশী কিছু এঁকে দেবার 

ফুরম্থৎ তার নেই। পোপ কিন্তু একটানে আকা বৃত্তটি 

দেখেই শিল্পীর অসামান্য ক্ষমতার বিষয় বুঝে নিয়েছিলেন। 

গিওটোর শিল্পে রোমান-প্রভাব খুব বেশী পাওয়া যায়। 

অবশ্য তা'র শেষ বয়সের কাজে তার প্রভাব ক্রমশ তিনি 

ব্যক্তিগত প্রতিভার বলে কাটিয়ে উঠেছিলেন। এ্যাসিসি 
(45515! ), প্যাড়ুয়া, (৪9009 ) সান্ত ক্রুজ (91106. 010) 

ও ফ্লোরেন্দের ভিত্তি-চিত্রে এখনে। তার কাজের অনেক পরিচয় 
মাছে । গিওটোর সময় পারিপ্রেক্ষিক ( চ০150200৬5) 

বিজ্ঞান অজ্ঞাত ছিল। তখনো! ছবিটিকে ছবির মত করে 
মাকার প্রথাই চলছিল। বাস্তব-শিলের চলন তখনো হয়নি 
উরোপে। ধ্যারঞ্জিলো দি তোদিও জেডি? (4:1861০ ৭; 
1006০ 09001) এবং স্পিনেলো আরেতিনে (90119 

16000 ) প্রভৃতি অনেক শিল্পী গিওটোকে অন্তসরণ করে 

চলেছিলেন সে সময়। 

পূর্বেই বলা হয়েছে দেয়ালে ছাড় পুথির উপর ছবি, 

কাঠের পাটার উপর লাক্ষা রঙের আইকন (০01) তখন 
রঃ আকা! হ'তো।। এগুলি সাধারণতঃ লাক্ষা ব1 
হুবাটু ভ্যান-আইক | 
(39657 ৮৪7 জলরডে (/207 ০০1০) আকা হ'তো। 

ঢ:/০9) ১২৬৫ ভ্যান আইকই প্রথমে তেলরঙডের (01 

খ্? ০0195:) আকার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। 

উরোপের চিত্রকলার কথ! বলতে গেলে গিওটোর পরেই ত্যান 

আইকের কথা বলতে হয়। জলরডে ছবি এঁকে রোদে 

শুখাবার কালে ছবি মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে যেতো । তাই 

ভ্যান আইক তেলে গুলে রঙ ব্যবহার করার রীতি গভীর 
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গবেষণার ফলে আবিষ্কার করেছিলেন। এর আকা 'মেষ- 

শাবকের পূজা” (1115 4৫07901011 ০1 0119 1491207) একটি 

বিখ্যাত চিত্র। ঘেন্টের (01100) সেন্ট বাভোনের গিজ্জায় 
(9 72০7) এই ছবিটি আছে। 

ভ্যান আইকের মতই ফ্রা-গ্যঞ্জিলিকো একজন প্রসিদ্ধ 

চিত্রকর । ইনি ছিলেন একজন ধর্শযাজক-শিল্পী। এর 

ফ্-এাঞ্চিলিকো কাজও গিওটোর প্রবন্তিত ধারায় চলেছিল । 
(715-451851০০) পুথির উপর ছবি আকায় ইনি খুব দক্ষ 

১৪১৩ ধু; ছিলেন। ফ্লোরেন্স সহরে তার আকা সান 
মর্কে। কন্ভেন্টে (541. [12100 00112) এখনে। অনেক 

চিত্রকল৷ আছে । এখনকার উরোপীয় শিল্পীর চোখে এর আকা 
ছবিতে সাধাসিধা ভাবটি মোটেই ভাল লাগে না। কেন-না 
তার কাজে বিজ্ঞানসম্মত শারীর-তথ্য ব! পারিপ্রেক্ষিকের 

পরিচয় বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। তার আকা সহজ 
ভঙ্গীটিতে তার ধন্মনিষ্ঠার প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়। 
অনেকটা আমাদের দেশের কাঙডা স্কুলের চিত্রকলার মত। 
তার আকা কতকগুলি ধন্মযাজকদের প্রতিকৃতি-চিত্র দেখলে 

জয়পুরের চিত্রশালায় রক্ষিত প্রাচীন রাজপুত প্রতিকৃতি-চিত্রের 
কথা মনে পড়ে । পট-যবনিকায় ( 39018109810 ) সোনার 

পাত বসানোর প্রথ। ছিল ঠিক প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার 
মত। এর সময়কার বেনোংসে। গোৎসলির (2170779 

(১027011) কাজ পিসার (059) ক্যামপোসান্তোতে (08000- 

88000) এবং মেজাইএর যাত্রার (0 ০010776য ০? 070 11921) 

ছবিটি ফ্লোরেন্সে পালাংসে রিকারদ্দিতে (08182%0 [২1০091701) 

আছে। ফ্রা-খ্যাঞ্জিলিকোর সমসাময়িক আগে একজন 
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ছিলেন “ফ্রা ফিলিপো। লিপি” ( ৪.7711720 [001 )। 

তার 'ম্যাভোনা” “ভাঙ্ঞিন মেরী” ছবিগুলি খুব বিখ্যাত। 
পঞ্চদশ খৃষ্টার্দীতে ফ্লোরেন্দে দোমেনিকো ঘিরলাণ্ডায়ো 
(19011217100 (111118170910) এবং সান্দ্রো বটিচেলী 

(58170109 13010102111) নামক ছু জন শক্তিশালী শিল্পী জন্ম- 

গ্রহণ করেছিলেন। ঘিরলাণ্ডায়োর আকা! মেজাই-এর পুজা 
(40078101) ০ 61 11981), রাখালের পুজা (১৫0179002 

01 076 91161119205) প্রভৃতি চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

বটিচেলীর গুরু ছিলেন একজন সেঁকরা। তারই নামে 

শিল্পীর নাম বটিচেলী হয়েছিল। তখন শিল্পীরা গুরুর 

নাম মাঝে মাঝে এইভাবে নিতেন। “বটিচেলী” উরোপের 

চিত্রশিল্পে একটি যুগ পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন । সাধারণতঃ 

তিনি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে 
রি ছবি আকতে ভালবাসতেন। তিনি বাস্তব- 

9701০ 8০%6- পন্থীদের গুরু হলেও খুবই কল্পনাপ্রবণ 
০511) ১৪৪৬ শিল্পী ছিলেন। তার ' আকা “ভেনাসের 
রি জন্ম (31107 ০1 ৬005), “মার্স ও ভেনাস 

(1915 2130. ০1105), মিনার্ভ। (111061%9) প্রভৃতি চিত্রকলা 

উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । এর বসন্তের হেঁয়ালি' ছবিটিতে তিনি একটি 
সাবলীল গতি রেখাছন্দের এবং রঙের মধ্যে যা, 

দেখিয়েচেন, তা সত্যই খুব প্রশংসনীয়। বটিচেলীর 

নারীমুত্তি-আদর্শ নারীমুত্তি; তার মধ্যে এমন একটি অতি- 

মানবীয় ভাব আছে, যাতে মনে হয় সেটি এই মরজগতের 

যেন নয়। 
বটিচেলীর পর মাইকেল আঞ্জিলোর সমসাময়িক বড় 

১১ 
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শিল্পীদের মধ্যে লিওনাদে-দা-ভিন্চির নাম প্রথমেই করতে 

হয়। ইনি একাধারে অস্কশাস্ত্র, ভাক্কর্য্য, স্থাপত্য ও সঙ্গীত- 

বিগ্ভায় পারদর্শী ছিলেন। তা ছাড়া লিওনাদে দার্শনিক 
ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি বাম্পপোত, জলে ভাসবার 

হাত তা বেল্ট নাজির 0216), ক্যামেরা, 

ভিনচি (].০০- বিমানপোত (4: 501) প্রভৃতির বিষয় 

191009 09 ৬1704) গবেষণ! করেছিলেন। তিনি জানতেন, 

১৪৫২--১৫১৯খুঃ সকল বাধা চেষ্টার দ্বারা মানুষ দূর করতে 
পারে। শিল্পকলার বিষয় তিনি বলতেন ঃ “ন্ন্দর দেহ 
ক্ষণস্থায়ী কিন্তু শিল্পকলার শেষ নাই।” আর বলতেন £ 
“সে কপার পাত্র যে অর্থের জন্য নিজের স্বাধীনতাকে 

বিসর্জন দেয়” তিনি চোখকে বলতেন-_-“আত্মার জানালা ৮ 

এর এখুষ্টের শেষ-ভোজ” (15850 9899: ) ভিত্তি-চিত্রটি 

জগৎ-বিখ্যাত। মিলানের (11117) একটি পরিত্যক্ত 
পুরোহিতাবাসের দেয়ালে তিনি ছবিখানি একে গিয়েছিলেন । 
চুনবালীর দেয়ালে তৈলচিত্রটি আকার দরুণ প্রায় ধ্বংস 
হয়ে এসেচে। ছুঃখের বিষয়, ভিত্তি-চিত্র আকার পদ্ধতি 

অনুসারে ছবিখানি আক! হয় নি। ছবিটি নষ্ট হবার আর 

এক কারণ জানা যায় যে নেপোলিয়ানের ইটালীরাজ্য 
আক্রমণের সময় তার সৈন্যের সেই বাড়ীটিকে আস্তাবলে 

পরিণত করেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ছবিটির উপর 
এত অত্যাচার হওয়া সত্বেও তার ভিতরকার অন্ুপম- 

অনুভূতিটি এখনে মুছে যায় নি। এই ছবিটি সমসাময়িক যুগে 
এত আদৃত হয়েছিল যে তার অনেক নকল সে সময় শিল্পীরা 
নানাস্থানে করেছিলেন। তা ছাড়া শিল্পীর আক। খসডাটি 
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এখনে এযাকাডামিয়াতে (.009091219) ভেনিসে সযত্বে রাখা 

আছে। ভিন্চির আকা! মনালিসার (1018. [498) প্রতিকৃতি, 

পার্বত্য প্রদেশে ভাঙ্জিন' (৬721 81010105 1110 7২০0019) 

“মেজাইএর পুজা” (20019007০01 00০ 191) প্রভৃতি চিত্রও 

জগৎ-বিখ্যাত। ধূপ-ছায়া (48110 2110. 91190০) দিয়ে ছবি 

আকার উৎকর্ষ এ'রই দ্বারা প্রথমে সাধিত হয়। তা ছাড়া 

এর রেখা-নৈপুণ্যও খুব ছিল। শ্রর সময় মাইকেল 
আঞ্জিলোর মত আরো একজন বড় শিল্পী ক্ল্যাফায়েল জন্মগ্রহণ 

করেছিলেন। ভিন্চি ছিলেন র্যাফায়েলের বয়োজ্যোষ্ঠ। মিলান 
“এ্যাকাডামিতে” ভিন্চির কাছে মানুষ হত্য়ছিলেন পরবস্তী 
অনেক শিল্পী, ধারা শিল্পে নবযুগ আনার সহায়ক ছিলেন । 
মাইকেল আপ্জিলোর সঙ্গে একত্রে প্লাংসোর (0152০) 

পরিষদ্-মন্দিরে (0০901 009109615) ছবি আকার 

স্থযোগ হয়েছিল ভিন্চির। 
ফরাসী দেশের সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস্ (121195 1) তার 

গুণের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং বেশ মোটা মাইনে দিয়ে 

তাঁকে শেষ জীবনে ফ্রান্সে নিজের কাছেই রেখেছিলেন । 

ইনি মাইকেল আঞ্জিলো৷ এবং র্যাফায়েলের মত শিল্প-সাধনায় 

জীবন অতিবাহিত করেছিলেন বিবাহ না৷ করে?। 

উরোপের শিল্পীদের মধ্যে মাইকেল আগ্রিলোকে সব চেয়ে 

প্রতিভাবান ও শক্তিশালী শিল্পী বলেই সকলে জানেন। 

মাইকেল আঙ্জিলে! তিনি একাধারে স্থপতি, দার্শনিক ভাস্কর, 
(1110561 ও চিত্রকর ছিলেন। স্থপতি হিসাবে 
08610) রোমের সেপ্ট পিটাসের (9%7. 7010০) 

১৪৭৫---১৫৬৪ খৃঃ রি 
গির্জার পরিকল্পনাই তার প্রধান কাজ। 
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পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস (৮০১০ 81105 []) তার নিজের 

জন্যে এই অপুর্ব কীত্তিটির পরিকল্পনার ভার মাইকেল 
আঞ্জিলোকে দিয়েছিলেন। তাতে তার কেবল স্থাপত্য- 

কলার পরিচয় ছাড়াও তার গড়া ভাস্কর্যেরও নিদর্শন প্রচুর 
আছে। ভাটিগানে সিস্টাইন গির্জার (9150179 019161) 

দেয়ালে ছবি আকার কালে জানা যায় তার বিরুদ্ধে অনেক 

ষড়যন্ত্র চলেছিল এবং যাতে তার কাজ পণ্ড হয় তার যথেষ্ট 

চেষ্টা ছুষ্ট লোকেরা করেছিল। তিনি অমানুষিক পরিশ্রমে 

কাহারো সাহায্য না নিয়ে “মনুষ্য স্থষ্টি” (76 খে6000 ০01 

2191), “পতন” (5811),“কালের শেষ”(06102০)১*স্্টিকর্তার 

ধ্বংসের মধ্যে স্যপ্ি-চেষ্টা” (&1275169 37755 0161 

0 ০ 01805) প্রভৃতি ছবি যা একে রেখে গেছেন, 

তা” শিল্পকলায় এক যুগ-পরিবর্তন ঘটিয়েছিল উরোপের 
শিল্পে। মাইকেল আঞ্চিলে তার মৃত্যুকালে বন্ধু কাড্ডিনেল 
সালভিয়াটিকে (0910179] 9981%1966) শেষ কথা এই বলে- 

ছিলেন ; “ছুটি কারণে আমার অনুতাপ হয় ; প্রথমত আমার 
আত্মার মঙ্গলের জন্যে বেশী কিছু করিনি এবং ঠিক যে সময় 
শিল্পকলার অক্ষর পরিচয় আমার হ'ল তখনি আমায় মরতে 

হচ্চে ।” তার এই শেষ কথাটিতেই তার সকল পরিচয় নিহিত 

আছে। যে যুগে ইনি জন্মেছিলেন মে সময় ইটালীর 
আরে অনেক শিল্পীর এক নিশ্বাসে নাম করা যেতে পারে। 

যথা £ টিশিয়ান (125), র্যাফায়েল ( [২৪1)119] ), 

করেজিও (0০01:58219), রুবেন্স (চ২81)205), ও বেলিনি 

(9611771) ৷ এর! এক এক জন শিল্পকলায় দ্িগগজ পণ্ডিত 

ছিলেন। 
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আমাদের দেশে ম। যশোদার যেমন কদর হিন্দুদের মধ্যে 
আছে, তেমনি ম্যাডোনার কদরও উরোপে খুব দেখা যাঁয়_- 
হাসা রনি বিশেষ করে ক্যাথলিকদের মধ্যে । ক্যাথ- 
( 7২2519৩] . লিকরা খৃুষ্টমাতার পুজা করায় ইটালীর 
5217219 ) শিল্পীরা তখন মাতৃমৃত্তি আকার দিকে 

১৪৮৩--১৫২০ খ্ব* বিশেষ মন দিয়েছিলেন । র্যাফায়েলের মত 
মাতৃমৃত্তি আকতে সিদ্ধহস্ত আর কেহই জন্মান নি। তার 
ছবিতে মার মুখের সকরুণ ন্নেহোজ্জল ভাব যা ফুটে আছে, 
তার নকল এ পধ্্যস্ত কেহই করতে পারেন নি। তাঁর 

প্রথম আকা মাতৃমৃত্তিটিতে (ঞ17510012 119001778 ) তার 

শিল্প-প্রতিভা মত্ত হয়ে আছে। তখনও অবশ্য তিনি তার 
গুরু পেরুজিনোর ( 9০1:15110 ) গ্রভাব কাটিয়ে উঠতে 

পারেন নি। তার পরবর্ত মাতৃমূত্তির চিত্রকলা যথা “ম্যাডোন। 
দেল] সেদিয়।? (190011119. 06118, 99019)১ “ম্যাডোনা দি 

সান সিস্তো" (01800011801 9217 915০) প্রভৃতির মধ্যে 

তাঁর নিজের হাতের কাজের একটি বিশেষ রূপ ধরেছে 
দেখা যায় । এগুলির মধ্যে প্রাচীন পদ্ধতির গতানুগতিক 

ভাঁব নেই, একটি বৈশিষ্ট্য ভাব আছে। তখনকার কালে 
ইটালীর প্রাচীন পদ্ধতির প্রবর্তক “সান্তি কনভারসেসিওনের' 
(99711 00116152210179 ) ধাঁচে সকলেই তখন ছবি 

আঁকতেন। তাতে নিয়ম ছিল যে ছবিটির মধ্যকার প্রধান 
মুন্তিটির আশেপাশে একাধিক মৃত্তি আকতে হতো! এবং 
তাদের প্রত্যেকের মুখে একটি প্রার্থনার ভাব ফোটাতে 

হতো। র্যাফায়েলের বিখ্যাত "ম্যাডোনা দেল! সেদিয়া, 

( 219001019, [06119 56019 ) ছবিখানি ফ্লোরেন্সে পেটি 
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গ্যালারীতে (950 0911619) আছে । এখানি তিনি রোমে 

দশম পোপ লিওর (2০07০ 7460 50) কাছে কাজ করবার সময় 

একেছিলেন। ভাটিকানের ভিত্তি-চিত্রে র্যাফায়েলের হাতের 

অনেক কাজ দেখ যায়। “ম্যাডোনা দি সান সিস্টোঁ” ছবিখানি 

এখন ড্রেসডেনের চিত্রশালায় আছে । এই ছবিটিতে শিশু- 
খুষ্ট কোলে ভাজ্জিন মেরি দাড়িয়ে আছেন এবং তার ছ পাঁশে 

ধার্মিক পৌপ সেন্ট সিকটাস্ আর সেন্ট বারবার আছেন। 
রোমান গভর্ণর নিকোমেডিয়া (1002016119 ) সেণ্ট 

বারবারাকে তার পিতাকে দিয়ে হত্য। করিয়েছিলেন । এই 
ছবিটি খুষ্টধন্মের বিষয় হলেও সকল কালে সকল দেশের 
লোকেরই ভাল লাগবার কথা। এই কারণেই জগতের শ্রেষ্ঠ 

শিল্পী হিসাবে র্যাফায়েল অমর হয়ে আছেন। 
র্যাফায়েল আব্বিবনোর ( 011০ ) একটি গরীব চিত্রকর 

জিওভানি সাস্তির (010521171 5800) পুত্র ছিলেন। 

মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র ৩৭ বৎসর হয়েছিল। তিনি 
অতিশয় প্রিয়দর্শন এবং বন্ধু-বৎসল লোক ছিলেন। সকল 
দেশেরই তরুণ শিল্পীদের মনে বড় হলে র্যাফায়েল হবার ইচ্ছা 
স্বতঃই জাগরিত হয় এবং তার। তার শিল্প দেখে অন্ুপ্রাণনাও 

পেয়ে থাকে। ভাটিকানে খুষ্টের স্বর্গারোহণ (809- 
ঠ5119001) ) আদম ও ইভ (40200 2170 15০ ), স্টানজা 

দেল! সেগনাটুরার (92752. 06112 52808518 ) সমস্ত 

ভিত্তিচিত্রগুলি এবং মিলানের ভাঞ্জিনের বিবাহ 
(39৮:909] 91 07০ 1121.) প্রভৃতি চিত্রগুলি বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । 

র্যাফায়েলের সমসাময়িক বেলিনি ছিলেন একজন দিগ গজ 



শিল্পী। বেলিনির ছই ভাই চিত্রকলায় বেশ নাম করেছিলেন । 
'জেনটাইল' ( 02015 ) অপেক্ষা জিওভানি (0৮10৮810101) 

জিওভানি বেলেনি শিল্পজগতে বেশী প্রসিদ্ধ। এঁদের পিতা 
(010817  জ্যাকোপো বেলেনি (001১0 73011711 
5511001) ১৪০০-১৪৭১ ) তখনকার একজন নামঞ্জাদা 

শিল্পীর শিষ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে বিশেষ নাম করতে 
পারেন নি। তার পুত্র জেন্টাইল কন্স্তান্তিনোপলে 
দ্বিতীয় সুলতান আহম্মদের দরবারে নিমন্ত্রিতি হয়ে 

গিয়েছিলেন । তাই তার আকা ভিত্বিচিত্রে আমরা মিনার, 

পাগড়ী প্রভৃতি প্রাচ্যভাবের চিহ্ন দেখতে পাই । তিনি ১৫০৭ 

খৃষ্টাব্দে মারা যান। জিওভানি ভিনিসিয়ান ( ড6776020) 

শিল্পীদের মধ্যে প্রকৃতিকে জীবন্তভাবে ধরতে পারতেন, খুব 

বেশী করে। অবশ্য পরবর্তী রামত্রাস্ত ( [.610075170) বা 
ভাল্সাক ( ড612008% ) প্রকৃতিকে নকল করার প্রথ! 

আরে বেশী আয়ত্ত করেছিলেন। জিওভানি ৫০ বৎসর বয়সে 
প্রথম জলরঙ ( ৪0517-001001) ছেড়ে" তৈলচিত্রে (011 

০০100: ) ছবি আকতে আরম্ভ করেছিলেন। এর আকা 

ছবিগুলিতে বর্ণ-সমাবেশের অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায় 

এবং এই কারণেই তিনি শিল্প-জগতে চিরস্মরণীয় থাকবেন | 

তার মাতৃমৃত্তি ছবিটির মধ্যে বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। 
এ্যালবা্ট ছরার (£1০1 [1০1 ) বেলিনির সংস্পর্শে এসে 

বর্ণ-সমাবেশের হদিস জানতে পেরেছিলেন ; ছুরার গোড়ায় 

ছিলেন খসড়া (51:90 ) আকায় বিশেষ সিদ্ধহস্ত। 
এ্যালবার্ট ছুরার জাম্মীনীর একজন মুখোজ্জবলকারী চিত্র- 

শিল্পী ছিলেন। তার পৈত্রিক ব্যবস! ছিল সেঁকরার কাজের, 
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কিন্ত তিনি তার পিতার কাজে যোগদান না করে চিত্রকলায় 

মন দিয়েছিলেন । ছুরারের জীবনে সেই কারণেই পিতার 

এ]ালবাট দুরার অসন্তোষ তাকে গীড়। দিয়েছিল। তার 

£519৩16 19011. জ্ত্রীরও অধ্যাত্মবোধ না থাকায় এবং 

সমসাময়িক শিল্পি-সমাঁজে তাকে সকলে ঠিক্ বুঝতে ন পারায় 
তার জীবনে আনন্দ খুবই কম ছিল। ছুরার জান্মানী ও 

ইটালীর সকল তীর্থ ই পর্যটন করেছিলেন। ইটালীতে বৃদ্ধ 

বেলেনির সঙ্গে তার বিশেষ সৌন্ধন্ধ হয়। ছুরারের কাজে 

প্রাচীন গ্রীসের কৃষ্টির অনুপ্রাণনার পরিচয় পাওয়া যায়। 
সে সময় অনেকে তাঁকে সনাতনী-পন্থী বলে উপেক্ষা করত। 

ছুরারের 'বিষাদ? ( [16191707019 ) চিত্রখানিতে তার নিজের 

জীবনৈর সকল বিষাদকেই যেন ধরে রেখে দিয়েছেন। 

তার 'আতবম-প্রতিকৃতি” (5611-011910), এসেন্ট জন' 

(5৮ 10০0) ও “সেণ্ট পিটারের (51 957) ছবি, 
“মেজাই-এর পুজা” (40০01911017 ০01 11) 11921) প্রস্ততি 

চিত্র তাকে অমর করে রেখেছে। 

এই জম্য়কার একজন বিরাট ক্ষমতাশালী শিল্পীর কথা 

এইবার বলব। টিশিয়ান ছিলেন একজন যোদ্ধার ছেলে এবং 

প্রথমে ভেনিসে তার পিতা তাঁকে আইন পরীক্ষা দেবার 

টিশিয়ান জন্যে পাঠিয়েছিলেন । ২০ বতনর বয়সে 
(1101211) তিনি প্রথম চিত্রকলা শিক্ষা আরম্ভ করেন । 

তিনি অল্পদিনেই চিত্রকলায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং 
১৫০৭ খুঃ তিনি শিল্পী জিরোজিওর সঙ্গে ভেনিসে একটি জান্মমাণ 

বণিকের বাড়ীর দেয়ালে ছবি এ'কেছিলেন,- সেই তার প্রথম 

বড় কাজ। তিনি খুব শীত্রই শিল্প-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ 
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করেছিলেন। রুবেন্সের ( [২১৪75 ) মত তার চিত্রের 
চাহিদা পোপ, ধনী, গৃহস্থ, এমন কি, দেশ-বিদেশের সম্রাটদের 
মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। তাই দেখ। যায়, ফরালীদেশের 
সম্রাট “প্রথম ফ্রান্সিস" (5£91009 ][ ) তাকে নিজের দরবারে 

আহ্বান করেছিলেন। টিশিয়ান সম্রাটের যে একটি প্রতিকৃতি 
একেছিলেন, সেটি লুভের রাজপ্রাসাদে ( এখন যাছুঘর ) রাখা 
আছে। তারপরে তিনি স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চালের 

অন্থুরোধে তার দরবারে ১৫৩২ খুষ্টাব্ৰ পধ্যন্ত কাজ 

করেছিলেন বলে জানা যায়। টিশিয়ান সে সময়কার যাবতীয় 
বড়লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং সেইজন্যেই তাঁকে 
বড়লোকের প্রতিকৃতি এবং তাদের ফরমাস-মত ধর্মসন্বন্ধীয় 

অনেক চিত্র আকতে হয়েছিল। তার আকা-_“প্স্রারো” 

পরিবারের মাতৃমৃত্তিটি (10900101798 ০01 019 [১85910 

[49731]%) ম্যাডোনার ন্বর্গারোহণ (11705 49581170001) 

01 1116 2[80017179. ), পবিত্র ও অপবিত্র ভালবাস। (৫ 

98060 2170 71096 [40৮০ )১ ভেনাস. (৬০085) প্রভৃতি 

উরোগীয় চিত্রকলার গৌরব। 

মাইকেল আঙ্জিলো৷ দীর্ঘজীবন লাভ করায় টিশিয়ানের 

কাজও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন । মাইকেল আগ্রিলো 

সনাতনী শিল্পের এত বেশী পক্ষপাতী ছিলেন যে, টিশিয়ানের 

কাজ তার খুব ভাল লাগলেও তিনি বলতেন, “আহ। যদি এর 

সনাতনী মর্বর-মৃত্তিগুলিকে দিনের পর দিন আমাদের মত 
দেখতে শিখতো। 1” টিশিয়ানও মাইকেল আঞ্জিলোর মতই 

দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন । মৃত্যুকালে তার বয়স ৯৯ বৎসর 

হয়েছিল। তিনিও মাইকেলের মতই শেষ মুহুর্ত পর্য্যন্ত 

১২ 



৪০ উরোপের শিল্প-কথ। 

নিজের কাজ থেকে বিরত হন নি। তার আকা ছবি ভেনিসে 

ও লুভে অনেক আছে । তাকে স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চালু 
“নাইট অব. দি গোল্ডেন স্পার? (72015000107 00160, 

91981) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এই উপাধির 

বিশেষত্ব এই যে রাজ-দরবারে যখন ইচ্ছ! তিনি প্রবেশ-লাভ 

করতে পারতেন। ফরামী দেশের রাঁজা তৃতীয় হেন্রী 

(17761919 ]াা ) তাকে বিশেষ সম্মানিত করেছিলেন তার 

৯৭ বৎসর বয়সে। 

টিশিয়ানের সমসাময়িক শক্তিশালী শিল্পীদের মধ্যে 
জিওরজিও্ও একজন ছিলেন। তার আকা 

“£ভেনাসের নিদ্রা” (9166191715 ড1105), 

“ঝড় (৮015 4 6010991)১ “কবর (06 

[37001110106170) “ক্রশবহন+? (13621010501 005 01099 ) 

“ুঃখের মানুষ (ঞা ০? 50170) প্রভৃতি চিত্রগুলি 

বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। 'ক্রশবহন' ও “কবর' ছবি 

ছুখানিতে মহাত্বা, খুষ্টের মুখের মধ্যে করুণ শাস্ত ভাব 

সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাতে মনে হয় মানব- 
চরিত্রের ভাব ফোটাতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 

“এল গ্রিকো” ছিলেন টিশিয়ানের একজন প্রধান ছাত্র । 
এর আসল নাম ছিল «ডোমেনিহকোস্ থিওটোকোপুলি' 
(1০9৮0611105 10109101091) ৷ একে গ্রীক শিল্পী (গ্রিকো) 

বলেই সকলে ডাকতেন। ইনি চিত্রে বস্ত-সংস্থাপনের 

(00109991007) দিকেই বেশী ঝোক 

দিতেন। তাই তার চিত্রে বস্ত-সমবায় 
খুবঈ ভাল হ'ত। ইনি স্পেনের রাজ! 

জিওরজিও 
(05801510176) 

এল্ গ্রিকে। 
(1 01200) 
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দ্বিতীয় ফিলিপের (1110 []) দ্বারা স্পেনে আহুত হন 
এবং তার জন্তে অনেক ছবি সেখানে একেছিলেন। এ'র 
কাজের মধ্যে ঘোষণা" (11715 4১0261709560010 ), ভাজ্জিন 

মেরীর স্বর্গে প্রতিষ্ঠা (1০ 9901011001017 01 0116 ৬০121), 

জন্মোৎসব (47 1২0৬1 ), ঈশ্বরের কোলে যীশুধুষ্টের 
মৃত্যু (0171156 0520. 17 01০ 2115 ০1 0১০০), প্রভৃতি চিত্র 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

টিন্টোরেটো ছিলেন একজন. রঙসাজের ছেলে। 
সৌভাগ্যের বিষয় ছোট বেলায় টিশিয়ানের দ্বারা কার চিত্র- 
রর শিল্পে হাতেখড়ি” হয়েছিল। টিশিয়ানের 

টোরেটে। ' 
(ণ11001509) নিকট দীক্ষা নেওয়া সব্বেও তিনি তার 

নিজের ব্যক্তিত্বকে খর্ব হতে দেন 'নি। 
অল্পদিনের মধ্যেই স্বাধীনভাবে ভিনিসের গির্জায় ও 

আশ্রমের (001:557) দেয়ালে ছবি আকবার সুযোগ পান। 

“সান মার্কোর (9911 191০০) আশ্রমের দেয়ালে ছবি 

আঁকাতেই তার নাম সারা ইটালী ও" উরোপে ছড়িয়ে 

পড়েছিল। ইনি এক একটি বিরাট আকারের ছবি একে 

রেখে গেছেন। তার একটি ছবি আছে যার মাপ ৮৪ ফুট 

লম্বা এবং ৩৪ ফুট চওড়া। ক্যান্থিশের উপর আকা 

ছবির মধ্যে এর চেয়ে বড় ছবি জগতে সেকালে আর কেহই 

আকেন নি। 

এই সময়কার উরোপের আরো ছু জন শিল্পীর নাম করা 

যেতে পারে, ধাদের শিল্প-প্রতিভার পরিচয় যুগে যুগে লোকে 

পাবে। দ্রবেন্স' ও ছহছুলবেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ছহুলবেন' ছু জন ছিলেন। ছোট হলবেনই বিশেষ প্রসিদ্ধ। 
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এর পিতা ও বেশ নামজাদা শিল্পী ছিলেন। হলবেনের বিষয় 
সম্রাট অষ্টম হেনরী (17171 ড1[]]) বলেছিলেন 2 “আমি 

ছয় জন চাষাকে ছয়টি পপিয়ারেজ” উপাধিতে 
টিং ভূষিত করতে পারি, কিন্ত ছজন পিয়ার' 

থেকে 'হলবেনের মত একটি শিল্পীও তৈরী 
করতে পারি না । (] ০0010171916 51 [96675 012 01 51% 

[01005111761 ০06 001 01 515: 06615 ] 00010 1101 1119815 

075 17010617) | ইংলগ্ডেশ্বর হলবেনকে ব্যাসেল (39961) 

থেকে তার দরবারী শিল্পী করে আনান। দরবারে তিনি 

কাঠের ও তাবার চাদরের উপর অনেক তৈলচিত্র একে- 

ছিলেন। হলবেনের আকা প্রতিকৃতি চিত্রগুলি তখনকার- 

কালের প্রতিকৃতি চিত্রের উচ্চ আদর্শ হয়ে চিরকাল থাকবে । 

তার আকা “সার টমাস মোর (91 1001095 11016) 

পরিবারের ছবিগুলি লুভের প্রাসাদ-যাছুঘরে রাখা আছে। 

সার হেনরি ওয়েটের (918 [76171 ড/581) ছবিটি ফ্ুরেন্সের 

উফিজি (0182) চিত্রশালার রাখা আছে। তার আকা! 

সার রিচার্ড সাউথওয়েলের (91 [২107870 9080075/6]] ) 

ছবিটিও বিখ্যাত। রুবেন্স ছিলেন হলবেনের ঠিক পরবর্তী 
হানার শিল্পী। তার বিষয় প্রবাদ আছে যে, 

(৮৪০: ৮৪51 তিনি রাজশিক্সী-রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করার 
ঢ২0109) পর ৬০,০০০ ফ্লোরিন যুদ্রা ব্যয় করে একটি 
১৫৭৭--১৬৪* হ* সুন্দর অট্রালিক। তৈরী করিয়েছিলেন এবং 

তার দেয়ালে তিনি নিজে ছবি একেছিলেন। যে জমির 

উপর বাঁড়ীটি তৈরী করেছিলেন, সেটি একটি 

তীরন্দাজ শ্রেণীর কুচক্রী লোকের ছিল। এ মি কেন৷ 
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নিয়ে আদালতে ছুটোছুটি করানোর দায় এড়াবার জন্যে তিনি 
তাকে সাধু ক্রিস্টোফারের 16. 001711510101751) একটি ছবি 

একে দিয়ে মামলার রফা করে নিয়েছিলেন। এই চিত্রটি 

তার মুখ্য চিত্র-হিসাবে জগতে চির স্মরণীয় হয়ে আছে। 

তার বিষয় আরো একটি প্রবাদ আছে। তার শি্ঠ ভ্যান- 

ডাইক (৪7. 19০৮) তার চিত্রাগারে ছবি দেখতে গিয়ে 

দৈবাৎ তার একটি ছবির অংশ নষ্ট করে ফেলেছিলেন । তিনি 
গুরুর অসাক্ষাতে (তার আসবার আগেই ) তাড়াতাড়ি সেটি 

মেরামত: করে রেখে দিয়েছিলেন । গুরুর সেটি অবিদিত 

রইল না--তিনি শিব্যের কারচুপি” ধরে ফেল্লেন এবং 
তাঁকে ডেকে বল্লেন যে মেরামৎ করা অংশটিই তার ছবির 

মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ অংশ হয়ে রইল। রুবেন্স এইভাবে 
তার শিষ্য ভ্যান ডাইককে উৎসাহিত করে তুলতেন। 

রুবেন্সের আকা এাাণ্টওয়ার্পের (1519) গিজ্জায় 

রক্ষিত ক্রশ থেকে অবতরণ (1712 1)6506171 01 07 0:059) 

চিত্রটি খুবই বিখ্যাত। ইনি প্রতিকৃতি 'আকতেও বিশেষ 

সিদ্ধহস্ত ছিলেন। স্পেনে সম্রাট চতুর্থ ফিলিপ (71110 

[৬) ইংলগ্ডেশ্বরের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপনার জন্যে শিল্পী রুবেন্দকে 

দূতরূপে পাঠিয়েছিলেন। ইংলগ্ডেশ্বর খুসী হয়ে তাঁকে 
“নাইট' (107121)0) উপাধিতে ভূষিত করেন। তার রাঁজ- 

নৈতিক বুদ্ধি ও চিত্রকলার জ্ঞান সমান তীক্ষ ছিল। তার 
অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে ভ্যান ডাইকই ছিলেন সর্বপ্রধান । 

এর আকা 'ভ্রুশবিদ্ধ খুষ্ট, (0) 08010101) সম্রাট 

ম্যাঝ্সিমিলিয়ানের (12001092101 12120111197 0 ছবি এবং 

সিংহ-শিকার (4 1401 [3011) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
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রুবেন্সের শিষ্য ভ্যান ডাইকের নাম শুনে ইংলগ্রেশ্বর 

তাকে ( স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ-বিবাদের অবসানের পর ) নিজের 
কাছে আহ্বান করেন। সভা-শিল্পী-রূপে অবস্থানকালে 

সম্রাট তাকে “নাইট” পদবীতে ভূষিত করেন । 

এ-সময় ভ্যান ডাইক রাজদরবারের অনেক 

বিশিষ্ট ব্যক্তির, রাজপুত্র ও রাজার 
প্রতিকৃতি একেছিলেন। প্রথম চালসের (01751155 1) 

প্রতিকৃতিটি তার একটি বিখ্যাত চিত্রকলা । ছবিখানির্তে 

সআাটের আমোদপ্রিয়তার বিশেষ ভাবটি বেশ সুন্দর ফুটে 

উঠেছে । তিনি ইংলগ্ডেশ্বরের নিকট বাৎসরিক ২০০ পাউগ্র 

বেতন ও প্রত্যেক কাজের জন্যে ১০০ পাউণ্ড লাভ করতেন। 

তাছাড়া সম্রাট তাকে ব্যাক ফ্রায়ারের (7380. 711915 

[7015০ ) বাড়ীটিতে এবং এলঘথ্যাম প্রাসাদে (121052]া7 

[9180০) থাকতে দিয়েছিলেন । ভ্যান ডাইক তার প্রতিকৃতি 

চিত্রে মানুষের চরিত্রগত বিশেষত্বটি বেশ ফুটিয়ে তুলতে 
পারতেন। তার প্রধান কারণ ছিল এই যে, তিনি যে 

সময় ধার প্রতিকৃতি আকতেন, তখন তাকে বারবার 

নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে ভোজ দিতেন এবং তার সঙ্গে 

কথাবার্তার ছ্বারা তার চরিত্রগত রূপটির সন্ধান পাবার চেষ্টা 

করতেন। 

এঁর ঠিক পরবর্তী বিখ্যাত শিল্পী হলেন রামত্র্যাস্ত । ইনি 
ছিলেন 'ডচ+ এবং এমষ্টীরডামের (/15101021) প্রথায় চিত্র- 

শিল্প শিখেছিলেন। ২৪ বংসর বয়সেই একটি বড় বাড়ী 

ভাড়া করে অনেক শিষ্যদের নিয়ে একটি শিল্প-চক্র গড়ে 
তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক পুরুষ । কারো 

ভ্যান ডাইক 
(৬০) 105০1) 
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কোনে প্রতিকূল সমালোচনাকে ভয় করে চলতেন না । তার 
আকা শারীরতথ্য শিক্ষা (£09100108] [,5901 )১ রাতের 

পাহারা (121) 101), এলিজাবেথের 

দী 00) প্রতিকৃতি (০7:81; 01771178160), আত্ম- 

১৬০৬-১৬৬৮ খু: প্রতিকৃতি (561£ 7০০0705910 ), অর্ণবপোত 

রচয়িতা ও তার পত্তী (75 91711১08110৩ 
9110 1715 ৬11০) প্রভৃতি চিত্রগুলি জগছিখ্যাত। জান। 
ঘাঁষ্ শিল্পীর দ্বিতীয় পত্বীর অব্যবস্থার দরুন ১৬৫৪ থেকে 
১৬৫৮ পর্য্যন্ত বড়ই অভাবে তাকে পড়তে হয়েছিল। তার 

চিত্র আকার সরপ্রাম এবং মাত্র কয়েকটি চিত্র সম্বল করে 

ভবদুরের মত ঘুরে ঘুরে তার জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। 
ভেলাসকুইজের ছবিতে রুবেন্সের ছায়াপাত অনেকটা 

দেখা যাঁয়। ভেলাসকুইজ বয়সে স্পেনের সম্রাট চতুর্থ 

ফিলিপের (7১11111951৬) চেয়ে কিছু বড় 

ভেলাসকুইজ হলেও তার সৌহার্দে তিনি বদ্ধিত হয়ে- 
(৬ ০1550852) ৃ 

১৫৯৯-১৬৬০ খুঃ. ছিলেন। সেই জন্যই তার ছবিতে এত 
রাজবংশীয়দের প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া 

যায়। ভেলাসকুইজের চিত্রকলায় সআ্রাট এতদূর আকৃষ্ট হয়ে 

পড়েছিলেন যে শিল্পীর চিত্রশালার (8010 ) একটি চাবি 
তার নিজের কাছে রাখতেন এবং যখন ইচ্ছা শিল্পীর 

নিকট উপস্থিত হতেন। ঘন্টার পর ঘণ্টা চিত্রকরের কাছে 

বসে ছবি আকা দেখা তার এক প্রকার নেশা হয়েছিল। 

ভেলাসকুইজও নিজের কাজ এবং সম্রাটকে ছাড়। ছুনিয়ার 

আর কিছুরই খোঁজ রাখতেন না। তার নিজের প্রতিকৃতিটি, 

চরখা-কাটিয়ের ছাবিটি (1) 913701161), পোপ ইনোসেন্টের 
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ছবিটি ( [১075 11111006101 ), সখী (11০ 11910 ০01 1701101) 

ক্রুশবিদ্ধ (010015য101 ), সাধু (115 77610016 ) প্রভৃতি 

অসংখ্য চিত্রকল। তিনি একে গেছেন । 

মধ্যযুগে শিল্পী মুরিলোর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
১৬১৭ খষ্টাব্ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অসংখ্য প্রকার 

বাধা-বিদ্বের ভিতর দিয়ে তার জীবন অতি- 

বাহিত হয়েছিল । কখন কখন াকে পেটের 

দায়ে রাস্তার ধারে ছবি সাজিয়ে রেখে 

সস্তায় সেগুলি বিক্রি করে জীবিকা-নিব্বাহ 

করতে হয়েছিল। ভেলাসকুইজের প্রতিপত্তির কথা শুনে 

স্পেনে (মাদ্রিদ শহরে) তার যাবার খুব ইচ্ছ। হয়। খুব লম্ব। 
একটি ক্যাম্িশের উপর ছোট ছে'ট অনেকগুলি ছবি তাতে 
এঁকে কোনো আমেরিকান পরিব্রাজকের নিকট বিক্রি করে 

অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। সেই টাকায় তিনি ছু বংমর মাদ্রিদে 

ভেলাসকুইজের নিকট শিল্প-চর্চা ক'রে আবার দেশে (96৮1116এ) 

ফিরে এসেছিলেন । তখন তাঁর ভাগ্যলক্ষ্ী স্থপ্রসন্না হলেন এবং 

যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করায় অনেক কাজ তিনি পেতে লাগলেন। 
তার আক। প্রতিকৃতি-চিত্র উরোপে নানাস্থানের চিত্রাগারে 

ছড়িয়ে আছে। ইনি সেপ্ট ক্যাথরিনের বিবাহ ( 218171956 

9191. 0৪9076170 ) সম্বন্ধে একটি বিরাট চিত্র দেয়ালের 

গায়ে মাচ বেঁধে আকছিলেন, দৈবাৎ সেই উচু মাচা থেকে 
পড়ে গিয়ে মার যান। এঁর পরে সে সময় ইটালীতে মধ্য- 
যুগের শিল্পকলার অবনতি হয়েছিল। ফরাসী দেশে তখন 
হে জন বিচক্ষণ শিল্পীর আবি9রাব হয়েছিল, পুশীন (001055111) 

ও লৌরিন (1401701775 )। বেশীর ভাগ প্রাকৃতিক দখা 

মুরিলে। 
(11 011710) 

১৬১ ৭- 
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তারা আকতেন। এরাই দৃশ্য-চিত্রের ( 1+21005091১-এর ) 

প্রচলন প্রথম করেন । 

স্পেনের শিল্পীদের মধ্যে গোয়। খুবই নাম করেছিলেন। 
স্পেনে তার নকল করেনি এমন শিল্পী পরবর্তী যুগে খুব কমই 

ছিল। গোয়া একজন সাধারণ গ্রাম্য ভদ্দ্র- 

লোকের ছেলে ছিলেন । তার ছর্দিনের সময় 

ধন্মযাজক 'ফাদার সালসেদোই (86101 

991050০) তাকে রক্ষা করেছিলেন। তার পৃষ্ঠপোষকতা! না 

পেলে গোয়। কখনই অত বড় শিল্পী হতে পারতেন না। 

গোয়ার আরো একটি হিতৈষী বন্ধু ছিলেন “সারাগোসার' 
(917. 09558 ) ফিউয়েনটেসের কাউন্ট (0০৮1) ০01 

[706107165 )। গোয়। ভীবণ ছর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন । 

উদ্দাম যৌবনের বেগে অনেক সময় অনেক অবিবেকী কাজ 

তিনি করে ফেলতেন। শেষে তাকে দেই কারণেই সারাগোসা 

ত্যাগ করতে হয়েছিল। অবশেষে তাঁকে ঘরবাড়ী ছেড়ে সেই 

কারণেই রাজধানী মাদ্রিদে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। 

রাজধানীতে এসে রাজপ্রাসাদের চিত্র-সজ্জার ভার তিনি 

পেয়েছিলেন ; কিন্তু সেখানেও তাকে শেষকালে একজন 

রাঁজ-পরিষদের সঙ্গে মারপিট করে ছোরার ঘা খেয়ে দেশে 

ফিরে আসতে হয়েছিল। দেশে এসে ঘরবাড়ী বিক্রী 

করে তিনি কিছুকাল রোমে গিয়ে বসবাস করেছিলেন । 

সেখানে তার কাজে সকলেই মুগ্ধ হন এবং তিনি পারমা 

এ্যাকাডামীর (:০509119 ০01 7১217)18 ) বিশেষ পারি- 

(তোষকটি লাভ করেন। কিন্ত ছুর্দমনীয় চরিত্রের জন্তে এবং 

কোনে। একটি গহিত হঠকারিতার অপরাধে হার প্রাণদণ্ডের 
১৩ 

গোয়া (0058) 

১৭৪ ৬-১৮২৮ 
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আদেশ হয়। কিন্তু স্পেনের কোনে! গুণগ্রাহী রাজদূতের 
অনুরোধে স্পেন-সম্রাট তাকে তার নিজের দেশে (সারাগোসায়) 
রন্দীভাবে রেখেছিলেন। সেখানে তার কোনে! একজন পুরাতন 
বন্ধু তাকে কিছু কাজ করতে দেন। তিনি দেশে ফিরে গিয়ে 
বিবাহ করেছিলেন; কিন্তু তার বিবাহিত জীবন স্থখময় 

হয়নি। পরে তিনি স্পেনের সগ্রাট চতুর্থ চাল'সের (01:87155 
[ড) সম্রাঙ্জীর সুনজরে পড়েছিলেন । সেই সময় তিনি 

এ্যালবার ভাঁচেসের (108017555 ০01 179৪) প্রতিকৃতি 

একেছিলেন। গোয়া! তার হিতাকাজ্ষী বেয়ানের (38551) 

প্রতিকৃতি, ডন সাবাস্তিনের (961891191) প্রতিকৃতি, প্রভৃতি 

অসংখ্য চিত্র একেছিলেন। গোয়ার চিত্রে তখনকার রাজ- 

নৈতিক অত্যাচারের জীবন্ত ছবির পরিচয় পাওয়া যায়। তার 
একটি ব্যঙ্গ-চিত্রে আছে একটি শব কবর থেকে উঠে কঙ্কাল 
হস্তে লিখছে “নাদ।” (৪৫9) অর্থাৎ শুন্যতা । তার আক! 

যুদ্ধের সর্ববনাশ ([)15851515 ০ ৬1০7), সত্যের মৃত্যু (00০ 

[69011 01 1011) ) প্রভৃতি চিত্রে যুদ্ব-বিদ্রোহের বিরুদ্ধে পা 

তীব্র প্রতিবাদগ্তলি উজ্জ্লভাবে একে রেখে গেছেন। 
এগুলির মধ্যে তার মনস্তত্বের পরিচয় পাওয়। যায়। তার 

আকা “ষাড়ের লড়াই” (1. ৮1] 71870), সম্রাট চতুর্থ 
চাঁল'স পরিবার, প্রভৃতি অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্রকলা আছে। 

'জেন ভারমিয়ার ডচ. শিল্পীদের মধ্যে একজন নামজাদ। 

শিল্পী । তার জীবনের ঘটনার কথা, ছঃখের বিষয়, বিশেষ কিছু 

জানা যায় না। তার আকা চিকনের 

রে রে কারীগর (1116 [749০6-77911), ছোট্ট পথ 

তি “8 (61406 90:52) প্রভৃতি চিত্র 
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বিখ্যাত। তাঁর আকা! একটি চিত্র সংগ্রহ করতে আমাষ্টার- 
দামের মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষদের প্রায় ৭০1৮০ হাজার পাউগ্ড 
ব্যয় করতে হয়েছিল৷ 

ফরাসী বিদ্রোহের ফলে সম্রাটের প্রাসাদ 'লুভ' 
(14016) ও ভারসা ই(ড০5911165) যখন চিত্রশালায় পরিণত 

হ'ল, তখন প্রজাতন্ত্রের তরফ থেকে শিল্পী- 
জ্যাকো লুইস 
ডেভিড (18০০5 দের উৎসাহ দেবার জন্যে বাৎসরিক 
[.0815 10810) ৪৪২,০০০ ফ্রাঙ্ক পারিতোধিক ধার্য কর! 

১৭৪৮--১৮২৫খুঃ হয়। 'জ্যাকে। লুইস ডেভিড ঠিক সেই 
সময়কার শিল্পী ছিলেন। সুতরাং সরকারের তরফ থেকে 

অনেকবার পারিতোধিক লাভের স্থযোগ তার হয়েছিল । তিনি 

এইভাবে অর্থ সংগ্রহ করে তার গুরুর সঙ্গে ইটালীর সকল 

শিক্প-তীর্ঘগুলি পরিদর্শন করেছিলেন। ফরাসীদেশে তখন 
বিদ্রোহ ও অরাজকতা! চলছিল । দেশে ফিরে তিনি রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনে যোগ না দিয়ে নিজের চিত্রকলাঁয় মন 

দিয়েছিলেন। তারই ফলে তিনি চারুশিল্প সভার ( ঢা11০ 

£70[190100 ) সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। ডেভিডের 

আকা নেপোলিয়ান বোনাপার্টির অনেকগুলি চিত্র আছে। 

তার মধ্যে আল্পস্ পর্বত লঙ্ঘন (73017919987 (510551778 

(11০ 4১179) ছবিখাঁনিই তাকে অমর করে রেখেছে । শ্তানা 

যায়, সম্রাট নেপোলিয়ানকে সামনে বসিয়ে তিনি যে প্রতি- 

কৃতিটি এঁকেছিলেন, সম্রাটের সময়াভাবে সেটি তিনি শেষ 

করে তুল্তে পারেননি । ওয়াটারলুর (ড/9511০০) যুদ্ধের পর 

ডেভিডকে বিদ্রোহীর দলের লোক বলে সন্দেহ করায় তাকে 

নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। ব্রাসেল্দেই 
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(81058615) শেষ জীবন তার কেটেছিল। ডেভিডই 

সন্পাতনী. (018551021) চিত্রকলার বিশেষত্বটিকে উরোপে 
“পুনরায় প্রচার করেন। তার সনাতনী শিল্পের অভিজ্ঞতা 
পরবস্তীঁ শিল্পীদের খুবই কাজে লেগেছিল । 
; 'ডেভিডের হাতেই মানুষ হয়েছিলেন “জিনগ্রস+ । গ্রসকে 

ডেভিড সকল. প্রকার সাহাধ্য করেছিলেন। তিনিই তাঁকে 
ইটালীতে প্রাচীন-শিল্পীদের কাজ দেখবাঁর ও শেখবার জন্যে 

..,. নিজে.খরচ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন কিন্ত 
নি জেনোয়াতে (02102) জোসেফাইন (0 ০9০- 

১৭৭১--১৮৩৫খুঃ  011106) নামী একটি মহিলা (পরে তিনি 

| | ফরাসী দেশের সম্রাজ্ঞী হয়েছিলেন ) তার 

কাজ দেখে খুসী হয়ে তীকে সম্রাট নেপোলিয়ানের কাছে 
ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন । নেপোলিয়ান গ্রসের কাঁজ 

দেখে সন্তুষ্ট হন এবং তার রাজসভায় তাকে কাজ দেন। 
তাঁর আক। সম্রাট মেপোলিয়ানের চিত্র লুভের চিত্রশালায় 

রাখা আছে। নেপোলিয়ানের অপর সকল চিত্রকর'দর 

আকা 'প্রতিকৃতি অপেক্ষা এর আক। প্রতিকৃতিতে সম্রাটের 

স্বাভাবিক দৃঢ়তা ও কষ্ট-সহিষুতার ভাবটি বেশ স্পষ্ট ফুটে 
আছে। £গ্রস ইটালীতে ফরাসী সৈনিকদের সঙ্গে ধরা 

পড়েছিলেন। তিনি সে সময় যুদ্ধের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট 

ছিলেন। গ্রস তার গুরু ডেভিডের বিশেষ ভক্ত ছিলেন 

এবং তার পরিপন্থী হয়ে কাজ করে গিয়েছিলেন। সম্রাট 

নেপোলিয়ান তাকে 'ব্যারণ' (৪:07) উপাধিতে ভূষিত 
করেছিলেন। নেপোলিয়ানের সময় এদের মত নাম করা 

আরে। ছু জন শিল্পী ছিলেন, গিরোর্দে (01006. ১৭৬৭-- 
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১৮২৪. খৃঃ) এবং আগাষ্ট ইঞ্জারস্ (88850 [1/9৫15--১৭৮০ 

১৮৬৭ খ্বঃ)। শেয়োক্তটি ছিলেন ডেভিডের অন্যতম শিষ্য 

এবং রোমের পারিতোধিক (7 ৫৫ [২০/1৫) ইনি পেয়ে- 
ছিলেন। ইঞ্জারের '“আদিমাতা” (5৫ 9০80৫) এবং, 

জোয়ান অব আর্কের (]০87. ০1 9০) ছবির বিষয় সকলেই 
জানেন । 

ফরাসী দেশের শিল্পীদের মধো “করো? প্রাকৃতিক দৃশ্য 

অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন করের জীকা দৃশ্য-চিত্রগুলি 
বিশেষত্বণ্ডিত হওয়ায় তার নকল সহজে 

৯৮০১৯৮৪১ কেহই করতে পরতেন না। ইনি আট 

(0০21 1321015:6 বৎসর বয়সে সামান্য ফেরিওয়ালার কাজ 

0৪10115০৩19.) করে জীবিকা-নির্ববাহ করেছিলেন । ' তার 

নানা পিতার খুবই অভাবের সংসার ছিল; তা 

২৬ বৎসর বয়স হবার পূর্বের তাকে তাঁর পিতা চিত্রবিষ্ঠা শিক্ষা 

দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন নি। বছরে মাত্র ৬ পাউগ 

তাঁর পিতা তার জন্যে ধাধ্য করে দিয়েছিলেন। এই টাকায় 

তিনি তার ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যস্ত চিত্রবিগ্ঠা অনুশীলনে 

কাটিয়েছিলেন। তার চিত্রের আদর তার জীবিতকালে 

মোঁটেই হয়নি । তখন সকলে মানুষের প্রতিকৃতি এবং ধর্া- 

বিষয় চিত্রকলার দিকেই বেশী আসক্ত ছিল, দৃশ্য চিত্রের 

তখনও কদর হয়নি। এর মৃত্যুর পর লক্ষ লক্ষ মুন্রায় 

এর ছবি বিক্রি হয়েছিল। শিল্পীদের জীবদ্দশায় এইরূপ 

ছর্দশার কথা অনেক জান! যায়। উরোপে অশীতিপর বৃদ্ধ 

শিল্পী “মনেট? (11070 এখনো জীবিত আছেন বলে জানা 

যায়। তার জাকা ছবি যা” তিনি পূর্বে চার পাউণ্ডে বিক্রি 
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রুরেছিলেন, এখন সেই সব ছবি আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ পাউগ্ডে 

বিক্রিকরা হচ্চে। করোর দৃশ্ঠচিত্রলি দেখলে মনে হয় 

প্রকৃতি যেন স্বপ্ন দেখছে। শিল্পীর কবিত্বশক্তি যেন ছবির 

রঙে ও রেখায় মূর্ত হয়ে আছে। 



ইংলগ্ডের চিত্রকর 
ইংলগ্ডের সম্রাট অষ্টম হেনরীই (নু ডা) প্রথমে 

হলবেনকে নিজের দেশে এনে শিল্পকলার আদর করতে দেশের 
লোককে শিখিয়েছিলেন। তার পরবর্তী যুগে সম্রাজ্ঞী 
এলিজাবেথ (08667 711291981) ) এবং সাম্রাজ্জী 

মেরীর (08667 1191) সময় ইংলগ্ডে এ্যনটনিও মোরো 
(/10101110 71০1০), ভ্যান সোমার (৪1 9০191) প্রভৃতি 

উরোপের প্রাদেশিক শিল্পীদের আমদানি হয়েছিল। সম্রাট 

প্রথম চালপসের (00191155 1) সময় পুনরায় শিল্পকলার 

আদর হয়েছিল। সম্রাট চালস্ নিজে শিল্পান্ুরাগী ছিলেন। 

তিনি কেবল শিল্পীদের রাজসভায় নিযুক্ত করেই ক্ষান্ত ছিলেন 
নাঃ তিনি ইটালী, ডচ স্পেন (প্রভৃতি দেশের বিখ্যাত 
শিল্পীদের চিত্রকল। ইংলগ্ডের চিত্রাগারের জন্যে সংগ্রহ 

করতেন। তারই ফলে আজ র্যাফেল, লিওনার্দো-দা- 

ভিনিচি, টিশিয়ান প্রভৃতির চিত্রকলা ইংলগ্ডের বিখ্যাত 
চিত্রশালাগুলিতে বিরাজ করছে । এই সময় ভ্যানডাইক 

ইংলগ্ডের শিল্পকলাকে গৌরবাম্বিত করে তুলেছিলেন তার 
কথা আমরা পূর্বেই বলেছি । 

“সার জোন্ুয়। রেনল্ডস্* ডেভন সায়ারে (006০1 911175) 

জন্গগ্রহণ করেছিলেন। এর প্রথম শিক্ষা হয় ইটালীতে।, 

তাই তাঁর চিত্রকলার মধ্যে পূর্ব্বন্তী শিল্পীদের অভিজ্ঞতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। রেনল্ডসের চিত্রাগার (51919 ) 

তখনকার লগুনের একটি বিশেষ সম্পদ-ন্বরূপ হয়ে 
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উঠেছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তি নামাই সেখানে যেতেন এবং 
তাকে দিয়ে প্রতিকৃতি আকাতেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে যখন 

পা সআাট তৃতীয় জর্জ (06০26 ]]]) রয়েল 

রেনজ্ডস্ (91 এ্যাকাডামীর (7২০81 4080217 ) 

0০5৪ 1২677০1৫৯) প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাকেই প্রথম তার 

০০ সভাপতি (7১105106171) . নির্বাচন 

করেছিলেন এবং তাকে নাইট উপাধি দিয়েছিলেন । 

১৭২৭ খুষ্টাবধে গেন্সবরে। জন্মগ্রহণ করেন। ইংলগ্ডের 
শিল্পীদের প্রতিষ্ঠার কারণই এঁর শিল্পকলা । ছেলেবেলা 
টমাস গেন্সবরে। থেকেই এঁর প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল। 

(]7010855 জান! যায় একদিন ছেলেবেলায় খেলার 

059179901088)) ছলে তাদের বাগানে বসে একটি সুপক্ক 
১৭২৭---১৭৪৪ থুঃ ্ 

পিয়ার ফলের ছবি আকছিলেন। এমন 

সময় তিনি দেখতে পেলেন বাগানের পাঁচিলের ধার থেকে 

একটি চাষার ছেলে লুব্ধ দৃষ্টিতে সেই ফলটির দিকে তাকিয়ে 
আছে। তিনি ফলটিকে আকার সঙ্গে সঙ্গে সেই চাষার 

ছেলের চেহারাটুকুও চিত্রপটে ভুলে নিয়েছিলেন। তার 

পিতা সেই পটে লেখ। চেহারাঁটি থেকে চাষার ছেলেটিকে 

চিনতে পেরে তাকে ডাকিয়ে পাঠালেন এবং পর-দ্রব্যে 
তার লোভের জন্যে ভতসঁনা করলেন। তার পিতা এইভাবে 
“তার চিত্রকলার প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাকে দশ বৎসর 

বয়সেই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রবিদ্তা শেখবার. জন্যে 

লগুনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । 
'অন্নকালের মধ্যেই তিনি অধ্যবসায়ের গুণে শিল্প- 

শিক্ষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তার একজন ধনী 
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বন্ধু তাকে সব্বদ। ছবি আকার কাজের ভার দিয়ে 
উৎসাহিত করতেন। এইভাবে নানাস্থান থেকে কাজ তার 
নিকট আসতে আরম্ভ হল এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি লগ্ন 

শহরে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। গেন্সবরে! ছবি আকতে 
যেরূপ দক্ষ ছিলেন, সঙ্গীতে অন্ুরাগও তার সেইরূপ অসাধারণ 

ছিল । এ বিষয়ে প্রবাদ আছে, যে-কোনে। বিশেষজ্ঞ বাজিয়ে 
নাছ্যযন্ত্র শোনার পর তিনি সেই বাছ্য-যন্্টি বনু অর্থ বায় করেও 

গ্রহ করতেন এবং তারপর ঠিক সেই বিশেষজ্ঞের মতই তাঁতে 
বাজাবার চেষ্টা করতেন । কিন্ত ছঃখের বিষয়, ছবি আকার পর 

সময় তেমন পেতেন ন। বিশেষভাবে সঙ্গীত-সাধন। করবার । 
গেন্লবরে। প্রতিকৃতি-চিত্র একেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। 

তার আকা ডেভনসায়ারের ডাঁচেসের (001)055 ০1 [)৬01)- 

9110) ছবি, মিসেস্ রবিন্দন (1৬1৭ 1২01)1115011) মিস্ 

হাভার ফিল্ড (21155 77%10510) প্রভৃতি ছবিগুলিকে রঙে 

€ রেখায় তিনি অমর করে রেখে গেছেন। গেন্সবরো 

নিজের দেশ ছেডে ইটালী প্রভৃতি স্থানে চিত্রকলা শিখতে 

বা দেখতে যান নি: তবে, ইংলগ্ডে নানাস্থানের 

শিল্পাগ।রে যে-সকল প্রাচীন চিত্রাবলী রাখা আছে, সেগুলি 

ভাল করে দেখেছিলেন এবং সে বিষয় অনুশীলন করেছিলেন । 
এরই সমসাময়িক শিল্পী ছিলেন টার্ণার। টার্ণার মাত্র 

২৩ বৎসর বয়সেই রয়েল এ্যাকাডামীর সভ্য নিব্বাচিত হন?" 

জোসেফ টার্ণার প্রাকৃতিক দৃশ্ত এবং উম্প্রেশানিউ ২ 
(05019) 10011701) (1101015551017158 ১০1)০০1) একে আদি 

১৭৭৫--১৮৫১ ধু* গুরু বলা যেতে পারে। এর পুরবেব এই 

অভিনব বিষয়টির যা চর্চা হয়েছিল, ত।” মোটেই উল্লেখযোগ্য 

১৪ 
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নয়। এঁর চিত্রকলার আর এক প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে, 

এর তৈলচিত্রে তেল-চক্চকে রঙের বাহুল্য নেই। ইনি 
ছবির ভিতর বর্ণ-সমাবেশে এক অপুর্ব আবহাওয়ার স্বষ্ট 
করতে পারতেন। তার ছবিগুলিকে ভাল করে বুঝতে না পেরে 

সমঝদার-মহল (27-06109) সে সময় সেগুলি অসম্পূর্ণ (0া- 

11015160) বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন । তবুও দেশের 

লোকের কাছে তার কাজের যে কদর হয়েছিল, তার প্রমাণ 

পাওয়। যাঁয় টেটগ্যালারীতে তাঁর চিত্রাবলী স্থান পাওয়ায়। 

শিল্পী কম্সটবল (00150519) তার চিত্রের বিষয় বলতেন 

“সেগুলি সোণার ব্বপ্পের মত--কেবল স্বপ্ন হলেও তার সঙ্গে 

বাস করতে এবং মরতে সকলেই চাইবে | (4167 215 
০1০০1 51510155 0119 515109175, 1000 5011] 0110 ৬/ 01110 

1105 10 1155 2:10. 016 10]. 5001) 001060155,) 

টার্ণারের ছবিগুলি যেন সবই রামধনুকের স্বচ্ছ ও হাক্ক। 

রঙে আকা। পরবর্তী শিল্পীরা অনেকে এর ছবির অনেক 

অনুকরণ করলেও তার সমকক্ষ হতে পারেন নি। তার আকা! 

যোদ্ধা টামারাইরা (1170 [712110175 01510001511%) ছবি 

খানিতে একটি প্রাচীন যুদ্ধের জাহাজকে একটি ছোট্ট ষ্টীমার 
টেনে নিয়ে যাচ্ছে আকা হয়েছে। সেই পুরাতন জীর্ণ 
জাহাজটিকে “ডকে” তোল হচ্ছে ভেডে ফেলবার জন্য । 

গোধূলির সন্ধ্যাকাশের ধূসর রডের ছায়া জলের উপর 

পড়েছে ।. ছবিটিতে পুরবী সুরের মত অস্তগামী সুধ্যের 

বেদনাটিকে যেন মৃত্তি করে দিয়েছেন শিল্পী টার্ণার। রঙের 
দ্বার! চিত্রকলায় আবহাওয়ার স্থষ্টি করার উপায় আবিষ্কার 
করেছিলেন প্রথমে টার্ণার। 
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“ব্রেক” ছিলেন “মিস্টিক' (1195০) বা আধ্যাত্বিক কবি ও 
শিল্পী । এ'র চিত্রকলায় কারীগরির কোনোই বাড়াবাড়ি নেই। 
উইলিয়াম ব্রেক কল্পনা শক্তির জোরেই এঁর কাজগুলি 

(ড/1115£) 31916) বিশেষত্বমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল । এর লেখা “বুক 
১৭৫৮--১৮২৭ খু অব যবের (23০০ ০ [০ট ) চিত্রগুলি 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

'পার টমাস লরেন্স” ছিলেন বোনেদী ঘরের ছেলে, তার 
সার টমাস লরেন্স চিত্রকলা শিক্ষারও স্থযোগ খুব ছিল। 
(91: 1701775 ইনি প্রতিকৃতি চিত্র আকতে সিদ্ধহস্ত 

[-9%£5105,) ছিলেন। ইনি শেষ বয়েসে রয়েল 
১৭৬৯-"১৮৩০ খুঃ 

এ্যাকাডামীর সভাপতি নির্বাচিত 

হয়েছিলেন । 

জর্জ ফ্রেডরিক ওয়াট্স ছিলেন একজন পিয়ানো টিউ- 

নারের (719110-211) পুত্র । ছেলেবেলায় তিনি হোমারের 
(17012167) এবং সার ওয়ালটার স্কটের 

জঙ্জ ফ্রেডরিক 
ওয়াটুস (0৩০2০ (51 ড/21161 9৫০11) কেতাবের জন্যে 

[71501101: ড/8৮5) মনগড়া খামখেয়ালীভাবে কতকগুলি ছবি 

১৮১৭--১৯০৪ খু এঁকেছিলেন; তার সেই প্রথম উদ্ভম 

কতকট। সফলতা মণ্ডিত হয়েছিল। ১৫ বৎসর বয়সেই 

তিনি তৈলচিত্র আকতে আরম্ভ করেন। ১৭ বৎসর বয়াসে 

ভার নিজের প্রতিকৃতি তিনি হুবহু একেছিলেন। ১৮৪৩ 

্রীষ্টাব্দে পালিয়ামেন্ট মহাসভার জন্য ছবি আকার. প্রতি- 

যোগিতায় তিনি ৩০০ পাঁউণ্ড অর্জন করেন।' সেই অর্থ 

সম্বল করে ইটালীতে শিল্প-শিক্ষার জন্যে গিয়েছিলেন। 

ওয়াটস্ এতিহাঁসিক বিষয় নিয়ে ছবি আকতে সিদ্ধহস্ত 
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ছিলেন । তিনি কবি টেনিসন (1 511155011) ও শিল্পী লিটনের 

([,015176017) 'সখ্যত1 লাভ করায় তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে 

ভাব-বিনিময় করার সুযোগ পেতেন । লিটনের নিকট তিনি 

সঙ্গীত-চর্চারও অনেক সহায়তা লাভ করেছিলেন । তার 
বিশ্বার্স "ছিল যে সকল কলার মধ্যে সঙ্গীতকলাই মানুষের 

আত্মার্কে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করতে পারে এবং তার আবেদন 
পৌঁছায় টিক অন্তরের গল্ভীরতম প্রদেশে । তিনি তখনকার 
স্কল সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গেই পরিচিউছিলেন। তখনকার বিখ্যাত 
অভিনেত্রী মিস্ গ্যালন ট্রেরিকে (11155 [21101 হিড) তিনি 

বিবাহ করেছিলেন। রর 

ওয়াটস্ খুব ্রমপর্বলটপী ছিলেন। মিশর প্রভৃতি 
নানাস্থান, ভিন্সি, বমি” করেছন | ওয়ীটসের শিল্প-চর্চা 

কেবল চিত্র ও. ১সঙ্গীতেই পর্যবসিত ছিল না,তিনি সকল প্রকার 

চারু ও কার শিল্পের 17 27১0 01819) অনুরাগী ছিলেন | 

কিছুকাল সারেতে .( 8017") বসবাস কালে গ্রামবাসীদের 

মধ্যে শ্রমিক শিলের (11700511151 451) চচ্চা যাতে হয় 
তার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন । তাঁর আর এক প্রধান গুণ ছিল 

যে তিনি নিজেকে কখনো! প্রচার করার চেষ্টা করেন নি। তাই 

দেখ! যায়"ইংলগ্ডেশ্বর তাকে ছু বার ব্যারণের পদ (1381017610৮) 

দেবার প্রস্তাব করা সত্বেও তিনি ত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন 

এবং সাধারণ শিল্পীর মত বাকি জীবন অতিবাহিতকরেছিলেন। 

৮৭ বৎসর বয়সে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মারা যান। 

সব মানুষের মধ্যে একটা বংশগত শিক্ষা ও সাধনার 

ছাপ থাকে, কিন্ত কখন কখন তার ব্যতিক্রম হতেও দেখা 

যায় । লিটনের পিতা এবং পিতামহ ছিলেন চিকিৎসক, 
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কিন্তু তার ছেলেবেলা থেকেই ঝেক ছিল চিত্রকলার উপর । 

তার পিতা তার শিল্পান্ুরাগের বিষয় জানতে পেরে তাকে 

লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রবিষ্ঠা-শিক্ষারও 

ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এমন কি, 

তাকে ইটালী, জান্মানী প্রভৃতি .স্থ্নে 

শিল্প-শিক্ষার জন্টে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । এই ভাঁবে*পিতার 

নিকট উৎসাহ লাভ করে এবং নানা দেশ পরিভ্রমণ করার 

সুযোগ পেয়ে তিনি প্রত্যক্ষভাে নান! দেশের শিল্পুকে বোঝ- 

বার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন খুব অল্পন্ঈবয়সেই । তিনি শেষ 
জীবনেও এইরূপ দেশি-পর্যযটন কর! ছাড়েন নি এবং দামাস্কীস 
(1)92005005) মিশর, স্পেন প্রভৃতি থান প্রায়ই যেতেন । 

'সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া সময়; ঠিনিস্ষউ, খ্যাতি অর্জন 
করেছিলেন। তিনি প্রথমে, 'মাইট' ( [781) পরে 

ব্যারনেট (5076) এবং এমন-ক্ষি' পপয়ার' (6০1) 
পধ্যস্ত হবার সম্মানলাভ করেছিলেন। গুঃখের বিষয়, “পিয়ার' 
হবার পরেই তার মৃত্যু হয়। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর 

একজন মুখোজ্জলকারী উরোপীয় শিল্পী ছিলেন। এর 

ভেনিসের পুরনারী ( 0112 1,980 01 ৬৪11106), সাইকীর 

সান (17673810001 [1 ), গ্রীষ্মের চক্র : ৬০2110)01 

10017) প্রভৃতি চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

রসোটি ছিলেন একজন কাব্য-রমিক শিল্পী-! কবি কীট্স 

(15915) ছিলেন তার প্রিয় কবি। তার চিত্রকলায় কীটসের 

ডি. গাব্রিয়েল কাব্য-রসের আমেজ পাওয়া যায়। এর 

সেটি সঙ্গে আরে। ছ জনা শন্সীর নাম করা যেতে 
1). (80118] ৃ 

10556161 পারে _“হলমেন হাণ্ট (ুুজ]ানা] 000) 

লিটন 
(15151001017 ) 
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এবং ধমলায়েস' (01111915) | শেষোক্ত শিল্পী সেক্সপীয়ার-বণিত 

ওফেলিয়ার ছবি একে বিখ্যাত হয়েছিলেন। 

বার্ণ জোন্সের চিত্রকলা! বোনেদী ইটালীয় চিত্রকলার 
ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি তারই উপর নিজের 

ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় রেখে 

গেছেন। বার্ণ জোন্স অন্যান্য স্িষিললীদের 
মত শিল্পকলার বা শিল্পীদের আবহাওয়ায় 

মানুষ হম নি। তিনি নিজেই তার প্রতিভার সন্ধান পেয়ে- 

ছিলেন এবং বেশী বয়সেই শিল্প-চর্চা আরম্ভ করেছিলেন । 

ছেলৈবেলায় তার লেখাপড়ায় খুবই অন্গুরাগ ছিল । অক্সফোর্ডে 
(01010) শিক্ষা-কালে শিল্পী ও শিল্প-রসিক বিখ্যাত উই- 

লিয়ম মরিসের (ড111191) 100175) সংসর্গে এসে পড়েন। 

এই উইলিয়াম মরিসই উরোপের কারুশিল্পের (415 & 
(1:95) উন্নতির জন্যে দায়ী! বার্ণ জোন্স ও মরিস ছু জনেই 

গিয়েছিলেন অক্সফোর্ডে ধর্ম্মযাযক হবার শিক্ষ। ও দীক্ষা নেবার 
জন্যে, কিন্তু হয়ে পড়লেন তার! ছু জনেই ধুরন্ধর শিল্পী । বার্ণ- 

জোন্স সে সময়কার বিখ্যাত শিল্পী রসেটির (ছ.0550111) 

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন । রসেটি বার্ঁ-জোন্সের শিক্ষার 

যাবতীয় ভার সাদরে গ্রহণ করেছিলেন । সঙ্গে সঙ্গে তার শিষ্য 

যাতে কিছু কাজও পান,তারও ব্যবস্থ। তিনি করে দিয়েছিলেন। 

বার্ণ জোনস্ তার গুরুর মারফৎ প্রথম বাইরের কাজ 

পেয়েছিলেন পাওয়েল (0165575 70৮০1] (01995 11191501) 

কোম্পানীর কাচের কাজের জন্যে নক্সাকারীর পরিকল্পনার । 

পরিকল্পনাটি এত ভাল হয়েছিল যে “রাসকিনের (চ২510177) 

মত সমঝদার নক্সাকারীর কাজটি দেখে পাওরেল কোম্পানীকে 

বার্থ-জোন্স 
(01176 0 01195) 
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লিখেছিলেন, “আমি কাচের উপর নক্সার কাজের বাহ।র দেখে 

শিল্পীর কত দূর যে ক্ষমতা আছে জানতে পেরে আনন্দে 

অধীর হয়ে গেছি” পরে তার বন্ধু উইলিয়ম মরিস যখন 

মরিস মার্শেল ফ্যাঙকার এণ্ড কোম্পানী (10715? 1197510]], 

[78211 & 0০) নাম দিয়ে একটি শিল্প-ব্যবসার প্রতিষ্ঠান 
খোলেন, তখন বার্ণ-জোন্স তার জন্যে রঙিন কাচের (91817৩0 

01255) পর্দা (01)25175) প্রভৃতির জন্যে বিস্তর নক! 

সরবরাহ করতে আরস্ত করলেন । এই সব কাজ থেকে শিল্পীর 

সর্ববতোমুখী প্রতিভারই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কেবল 

চিত্রকলাতেই সন্তষ্ট ছিলেন না, প্রকৃত শিল্পীর মত সকল 

প্রকারের সৌন্দধ্য-্থ্টির দিকেই তার মন ছিল। রসেটির 

নিকট চিত্রবি্ঠ। শিক্ষা-লাভ করলেও তার ব্যক্তিগত প্রতিভার 

ছাপ অসংখ্য চিত্রকলায় তিনি রেখে গেছেন। তার আকা 
(ুোপেখন। রাজ ও ভিখারী মেয়ে (ডো 0০009110018 2110 

13০ 7০৪৪7 11910), নিমুর মোহ (1116 127011211112151) 

91 বব) প্রভৃতি ছবিগুলি দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে 

তিনি কাজ করতে কত ভালবাসতেন। তার তুলির টানে 

যত্ব ও সহিষ্ুুতার পরিচয় খুবই পাওয়। যায়। 
হুঈসলারই প্রথমে লগ্ডন নগরীর শীতকালের বিকট 

ধোয়ায় ভর নিবিড় অন্ধকারকে হচ্ছ ও সুন্দর করে মানুষের 

নিকট চিত্রপটে পরিবেষণ করে দেন। তারই 

ফলে তার ছবিতে সহরের কুৎসিৎ লোহার 

সেতু, কলের চিম্নি, প্রভৃতিও প্রকৃতির 
ছুলালে পরিণত হয়ে গেল। হুইস্লার ছিলেন সৌখিন 

সাহিত্য-রসিক লোক । সঙ্গীতেও তার বেশ প্রতিষ্ঠ। ছিল। 

হুইস্লার 
(৬/1)150151) 
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তার চিন্তার স্তর ছিল খুবই উন্নত-_-গতানুগতিকতার ধার 

তিনি ধারতেন না। এমন কি, তিনি উরোপের শিল্পে 

জাপানী চিত্রকলার প্রভাব এনেছিলেন বলে জান! যায়। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই মিলন ঘটানোর দরুন তীর চিত্র- 

কলায় বেশ একটু নতুনত্ব ফুটে উঠেছিল। তার আকা 
ছবিগুলির মধ্যে জাপানী প্রভাব বেশ ধরা যায়। এর চীন 

ও জাপানী চিত্র ও বাসন প্রভৃতি সংগ্রহ করারও সখ ছিল। 

সর্ববদ। তিনি এই সব প্রাচ্য জিনিষের আবহ।ওয়ার মধ্যে 

থ।কতে ভালবানতেন। এইভাবে দেশ-বিদেশের শিল্পকলার 
আদান-প্রদান হওয়ায় দেশের সঙ্গে বিদেশের সহানুভূতির 
উদয় হয় এনং সৌহার্দ-স্থাপনা কতকটা সম্ভব হতে পারে। 

এখনকার কালে দেখা যায় উরোপে জাপানী ধরণের অতি 

আধুনিক আসবাব পত্রের প্রচলন হয়েছে। 

হুঈসলারের জন্ম হয়েছিল আমেরিকায় । কিন্তু ২০ 

নসর বয়সের পর তিনি আর তার জন্মস্থানে নাস করতে 

পারেন নি। কিছুকাল প্যারিসে চিন্রকলা-শিক্ষার পর লগ্নে 

এসেই বসবাস করেন। হুইসলারের বিষয় প্রবাদ আছে যে, 

তাঁর ছবি বিক্রি হয়ে যাবার পর ছবিখানি ক্রেতার নিকট 

চলে গেলে তিনি নৎসহারা গাভীর মত বেদনা অন্ুভর 

করতেন। স্থুযোগ পেলে ক্রেতার নিকট গিয়ে কিছুদিনের 

জন্যে তার ছবি ফিরিয়ে আনতেন এবং কখন-কখন পুনরায় 

ফিরিয়ে দিতে ভুলেও যেতেন। তাই তার মৃত্যুর পর এইরূপ 
অনেকগুলি চিত্র পাওয়া গিয়েছিল তার চিত্রশালায়। লগুনে 
অবস্থান কালে তার সমসাময়িক শিল্পী রসেটির সঙ্গে খুবই 
বন্ধুত্ব হয়েছিল । তার চিত্রকল! সুইনবার্ণের (5৬110100206) 
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মত বড় কবিকেও অনুপ্রাণিত করেছিল । তিনি ভার একটি 
চিত্রকে উপলক্ষ্য করে সরস কবিতা রচন1 করেছিলেন । 

হুইস্লারের জীবনের একটি প্রধান ঘটন! হ'ল রাসকিনের 
উপর মানঙ্গানির মামলা. চালানো । কেনো! প্রদর্শনীতে 
তিনি তার একটি ছবির দাম ধার্ধ্য করেছিলেন ২০* গিনি; 

শিল্পরসিক রাসকিনের মতে ছবিখানির দাম অতবেশী হতে 

পারে না, কেন-ন। ছবিটি যেন কেবল” রঙের পাত্র সর্ব্ব- 

সাধারণের মুখের উপর ছু'ড়ে মারা” ছাড়া আর কিছুই নয় 

(71171152000 01 02111118015 01101105906 )। 

ছবিখানি আকতে মাত্র ছদিন লেগেছিল এবং তিনি তার দাম 

২০০ গিনি চান দেখে বিচারক বিস্ময় প্রকাশ করায় তিনি 

বলেছিলে যে তার খাটুনির দাম হিসাবে তার দাম নয়, তার 
সারা জীবনের সাধনার ফলে আজ তিনি এই ছবিটি আকতে 
পেরেচেন বলেই তার এত বেশী দাম তিনি চেয়েছেন। 

হ্ুইসলার মামলায় জিতে গেলেন এবং মাত্র এক ফা্দিং 

জরিমানাম্বরপ রাসকিনের নিকট মানহানির দাবী আদায় 

করলেন। কিন্তু এই মামলার ফলে শিল্পীর সমূহ আধিক 
ক্ষতি হ'ল। কেন-না, তখন সর্বসাধারণের জন্যে শিল্পকলার 

ভালমঞ্গর যাচাই রাসকিনই করতেন এবং তারই কথামত 

বড়লোকের। শিল্পীদের কাছথেকে ছবি কিনতেন। তারই ফলে 

২০ বৎসর যাবৎ আর তিনি ছবি বিক্রি করতে পারলেন না! । 

এই মামলা শেষ হবার পর তিনি এক বৎসর ইটালীভে 

অজ্ঞাত বাস করেছিলেন । তার সেই সময়কার ইটালীর্ নান! 

স্থানের প্যাসটেলের ( 8516] ) আকা ছবি এখনে। দেখতে 

পাওয়া যায়। তিনি চিত্রকলার বিষয় কতকগ্চলি সাঁরগর্ড 
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বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। তার আকা কালণইলোর (0%7016) 

প্রতিকৃতি, প্রাচীন ব্যাত্রীসিয়ার সেতু (019 732/57569 

[372056 ), খালের মধ্যে (11) 076 08121)91 ), রাত্রের নীল 

এবং রৌপ্য (1০0081706 73106 & 91191) প্রভাতি চিত্র 

বিখ্যাত। তিনি ৭০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন । 

“সার্জেন্ট ছিলেন প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কনের জন্তে প্রসিদ্ধ । 

তার প্রতিকৃতি চিত্রগুলির মধ্যে মানুষের মুখের খুঁটিনাটি 

ভাব কিছুই বাদ পড়তো না। শিল্পী 

ভ্যানডাইকের মত তিনি ধার ছবি 

১৮৫৬ আকতেন তার সঙ্গে মেলামেশা করতেন। 

এইভাবে মানুষটির প্রকৃতিটি বেশ বুঝে 
নিয়ে তবে তার ছবিতে হাত দিতেন। সাজ্জেণ্টের ছবিতে 

বর্ণসমাবেশেরও খুবই বিশেষত্ব আছে। তিনি বর্ণ-ছন্দের 
( 00100119710 ) উপর বিশেষ ঝোঁক দিতেন । কেনো 

ছবিটিতে হয়ত কেবল খয়রী ও সোনালী, কোনোটিতে ধুসর 
ও গেলাপী এইভাবে রঙের সামপ্রস্তের বিষয় ভেবে নিয়ে 

তৰে ছবি আকতেন। বিখ্যাত অভিনেতৃ এ্যালেনটেরীর 

প্রতিকৃতি চিত্রটি তিনি সবুজ ও সোনালীর সমাবেশে 
একেছিলেন। হুইসলারের মত সার্জেন্টের পিতামাতাও 

আমেরিকার অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথমে প্যারিসে 

চিত্রাঙ্কন শিক্ষার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন । ক্রমশ সেখানে 

চিত্রাঙ্কনে প্রতিষ্ঠালাভ করায় প্যারিস ত্যাগ করে লগ্তনে এসে 
বসবাস করেন। লগ্নে বাঁসকালে তিনি শিল্প-জগতে বেশ 

সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং তার গৌরব ইংলণ্ডে চিরকাল 

থাকৰে। 
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ল্যাগ্ুসিয়ার ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একজন 
অতিপ্রিয় শিল্পী। এর পিতা ছিলেন একজন বিশিষ্ট ধনী 

ব্যক্তি এবং এঁর দাদা ছিলেন একজন এনগ্রেভার 

(121721851) | সুতরাং শিল্পকলা শেখবার 

সার এডউইন_ পক্ষে তাঁর সুযোগ যথেষ্ট ছিল। তিনি 
ল্যাণ্ডসিয়ার (517 
70৯17 1810- ১৪ বৎসর বয়সে এ্যাঁকাডামীর বিদ্যালয়ে 

১০০7) ১৮০২ ভত্তি হয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই 
টি তার জন্তজানোয়ার আঁকার দিকেই বিশেষ 

ঝোঁক ছিল। তার প্রথম চিত্র যা* চিত্র প্রদর্শনীতে দেখানো 

হয়েছিল সেটি একটি ঘোড়ার ছবি। এ্যাকাডামীতে শেখবার 
সময় তিনি জন্তর শবচ্ছেদ করে তাদের শারীরতথ্য সম্বন্ধে 

বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা অজ্জন করেছিলেন। এথেকে বোঝা 

যায় তখনকার কালে শিল্পে বাস্তবভাব ফোটাবার দিকে 

শিল্পীরা কতদূর লক্ষ্য রাখতেন এবং তার সফলতার জন্যে 
কতটা কষ্ট স্বীকার করতেন। ল্যাগ্ডসিয়ার একজন বিখ্যাত 

শিকারীও ছিলেন। অনেক সময় বন্দুক ফেলে রেখে 
জন্তর ছবি একে নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরিতেন। এর 

সমকক্ষ জন্ত আকিয়ে ওস্তাদ শিল্পী উরোপে আর কখনো 

জন্মান নি। তার আক। “ওৎপাতা। সিংহ? (4 7010৬110€ 

[401 ), বেড়ালের থাবা (4:1০ 085 ৮০ )১ গাম্ভীধ্য ও 

ওদ্ধত্য (10127108100. [1101106100৩ ) প্রভৃতি জন্তর 

ছবিগুলির কথা সকলেই জানেন। ল্যাগ্ডসিয়ার রয়েল 

এ্যাকাডামীর সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। 

শেষ বয়েসে দুর্ভাগ্যবশত (১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে) একটি রেল 

দুর্ঘটনায় আহত হয়ে স্মৃতিশক্তি-বিলুপ্ত-অবস্থায় কিছুকাল 
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বেঁচে থেকে ১৮৭৩ খুষ্টাব্দে তিনি মাঁনব-লীল। সম্বরণ 

করেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলগ্ডের শিল্পীদের মধ্যে সার লরেন্স 

আলম! টাডমা (917 1.27121200 ১1102. 480279. ) 

(১৮৩৬--) লর্ড লিটন (],0ণ 71607) _-১৮৩৬-- 

১৯১৯) সার এডওয়ার্ড পয়েন্টার (517 130%210 

7010067--১৮৪১--১৮৯৩ ), এ্যালবার্ট মুর (41796: 1০০২) 

প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এরা বেশীরভাগ 

এতিহাসিক বা পৌরাণিক চিত্রই একে গেছেন। 
এদের ছবিগুলি দেশকে জাতীয় জাগরণে অন্ুপ্রাণনা 

যুগিয়ে এসেছে । গ্যালবার্ট মুরের বিশেষ ঝোঁক ছিল মণ্ডন- 
চিত্রের (০০795 47) দিকে । তার ছবিগুলি দেখলেই 

বেশ বোবা যায় রেখা ও রঙের সাজে ছবিকে মাজিয়ে তুলতে 

তিনি কত আনন্দ পেতেন । ল্যাভারী (1,956 ), সার্জেণ্ট 

( 587210), ওয়াট (০0) হেরকুমার (17011-0গ্1শে ) 

জর্জ-হেনরী ( (35০7০ [7177 ) প্রভৃতি ছিলেন প্রতিকৃতি 

অস্কনে সিদ্ধহস্ত। লগডনে টেটগ্যালারী ও ন্যাঁশানাল 
গ্যালারীতে এদের অনেক ছবি রাখা আছে। 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময় অনেক বড় বড় শিল্পী 

জন্মেছিলেন । কেন-না, সে সময় ছিল সুদীর্ঘ শান্তির যুগ। 

যুদ্ধ বিগ্রহ খুবই কম হয়েছিল। তখনকাঁর শিল্পীদের মধ্যে 
কোটম্যান (0012082) ও ডেভিড ককের (0০৮10 0০০) নাম 

করা.উচিত। এ যুগের বেশীর ভগে শিল্পীরা ছবির মধ্যে দিয়ে 
কার্য্য-বণিত ঘটনাবলীর দৃশ্ট বা ভাবই বেশী ফোটাবার চেষ্টা 
করতেন | দৃষটাস্তন্বরূপ ওয়াটসের “জীবন ও ভালবাসা” (1০৫ 
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& 740) এ্যালমাটাডমার “ভালবাসা ও কুঁড়েমী” (0০৮5 2 
[01517655) প্রভৃতি চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

বাস্তবপস্থী আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে ভাব ও বৈশিষ্ট ধারা 
বজায় রেখেছেন তাদের মধ্যে আমেরিকায় এখন নিকোলাস 

রোরিক (]3109185 [২০০?০) ), ইংলগ্ড ফ্রাঙ্কব্রাউউইন 

(71571. 37510261), আগাষ্টাস জন (40805125010) 

উইলিয়ম অরপেন, (11115: 0117) সার উইলিয়ম রদেন- 

্টাইন (51 ড1111920. ২০01611901), যুরহেড বোন্স 

(181071155. 7301095), এ, ভি, লাজলো। (4. ৫৪ 14910), 

ঞ্যালবার্ট বেস্নার্ড (10516 9957021), জর্জ রুসেন (0০:৪5 

01950), রাস্ল ফ্রিণ্ট (01555] ড/. 21150, ইগনাসিও 

জুলুয়াগা (1£09010 2515989) গ্রভৃতি কতকগুলি বড় শিল্পীর 

নাম কর] যায় । 



ইউরোপের অভিনব চিত্র-শি্প 

উরোপের অভিনব চিত্র-শিল্পের ধারার মধ্যে ইন্প্রে- 
শনিজম (]211015951011510), কিউবিজম (0011517), ফিউ- 

চারিজম ( [র৪01510 ), সাররিয়ালিজম্ (58115811950 ) 

প্রভৃতির নাম করা যেতে পাঁরে। বাস্তব-শিল্পের ধারার 

একাধিপত্য এতকাল ধরে যেমন চলেছিল তেমনি আবার 

গাস্টেভ করবে? (0850০ 0০12৮ ১৮১৯--১৮৭৭) ছোপ- 

ছাঁপভাবে ইন্প্রেসিনিয়ম্ ছবি আকার ত্ুত্রপাত করেছিলেন । 

সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানের সময় ইনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 

এবং তাকে অশেষ কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল । যুদ্ধ-বিগ্রহে 
অনিচ্ছাসত্বেও তাকে যোগ দিতে হয়েছিল এবং তার ফলে 

ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডও ভোগ করতে হয়েছিল। তিনি 

শেষে অত্যাচার সহা করতে না পেরে দেশ ছেড়ে 

পালিয়ে যান এবং বিদেশেই তার মুত্যু হয়। এর সম- 
সাময়িক শিল্পী ছিলেন মিলে (7. 2. 111115) তিনিও সে 

সময় খুব নাম করেছিলেন ইন্প্রোশিনিষ্টভাবে ছবি একে । 

আবার 'মিলে'র চেয়েও অধিক নাম করেছিলেন মনে, 

(9:)। ইনি প্যারিসে ১৮৩৩ খুষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি “করের শিষ্য ছিলেন এবং তারই মত আইন অধ্যয়ন 

ছেড়ে দিয়ে শিল্প-চচ্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন । এর 

ইন্প্রেশিনিজমের মধ্যে একটা সমষ্টিগত সামঞ্জস্তের ভাবই 
থাকত কোনো জিনিষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তিনি দেখাতেন না। 

এক নজরে কতকগুলি জিনিষ হঠাৎ দেখলে যেরূপ রঙ ও 
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রেখার একটি ভাব মনে উদয় হয় এ'র ছবিতেও তাহাই 
দেখাবার চেষ্টা তিনি করতেন। এ'রাই প্রি-র্যাফেলাইট (7৫- 
1২231196116) এবং রোমানটিক ([২০181009) শিল্পের ধারাকে 

অভিনব রাস্তায় ফেরাবার প্রথম চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে 
সনাতনী ও অভিনব ছুটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হল উরোপের 
চিত্রকলায়। দেলেরে। (1)6126101% ) "শেভরেল' 

(01)6%1011) প্রভৃতি অনেকে কেবল রডের দ্বার ছবি আকার 

নান! প্রকার পরীক্ষা করেছিলেন । ছবিতে কেবল রডের দ্বার 

আবহাওয়ার সৃষ্টি করা, রঙের মধ্যে কোন্টি প্রধান ( [0৫8] 
০0101) এবং কোন্টিতে রঞ্জনের ভাব ( 11]12117721101) 

0010%7 ) আছে প্রভৃতি বিষয় অনেক গবেষণা করেছিলেন। 

ইন্প্রে শিনিষ্টেরা রডের গভীরতারই ('০7০-21০) মূল্য দেন । 
রঙকেও কখন কখন সমগ্টিভাবে পরিবেশন ভার! করেন। 
এইভাবে আকাকে কেহ কেহ ডিভিসানিজ ম (01515101911) 
বলেন। এইরূপ ইন্প্রেশানিজ মের উন্ভাবনা কোনে।-একটি 

ব্যক্তিগত শিল্পীর দ্বারা হয়নি । এই প্রণালীতে একে নাম 

করেছেন “ক্যামেলি” (08%01]16 ) পিসারে। (1১15521710) ব্লুড 

মনেট (019006 710110 এবং রে'নো। (1২61101£ )। “রেনো। 

ছিলেন দজ্জির ছেলে এবং অল্প বয়স থেকেই ছবি আকতে 
আরম্ত করেন। অল্প বয়সে পৌরসিলিনের ( 1১0:০61917 ) 

উপর ছবি একে পয়সা রোজগার করতেন। তার আক 

ছবিতে তাই মগ্ডনচিত্রের ভাব পাঁওয়৷ যায়। 

পোষ্ট ইন্প্রেশোনিজম (7১০91-1101715550171510) কিউবিজম 

(081১1577) এবং ফিউচারিজমের (17008215)) ধারার প্রবর্তন 

হল ছুটি প্রধান কারণে । প্রথমতঃ এগুলির আবির্ভাবের 
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সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার প্রচলিত বাস্তব ও রোমার্টিক শিল্পের 
গতানুগতিকতা দূর হয়ে গেল; তাছাড়া ক্রমশ ফটে- 
গ্রাফীর উন্নতি হওয়ায় বাস্তব-শিল্পের নেশ। সমাজ থেকে প্রায় 

একেবারে কেটে গেল। উরোপ তাই তখন তার বৈজ্ঞানিক 

মন নিয়ে চিত্র-শিল্পে নানান পরীক্ষা নানাভাবে করতে আরম্ভ 

করে দিলে । পল সেজা” থেকে (1১80] 062517176--১৮২৯ 

১৯০৬) আরম্ভ করে ভ্যানগফ' (৬৪1) (0981) ১৮৫৩-- 

১৮৯০) “গোৌঁগ (0275501 ) “মটিসে' (19099) এবং 

পিকাসে। ([50999০0) পর্যন্ত চল্ল এই বিশেষ ধারা । এদের 

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ধ্বে একমাত্র গাসটেভ করবে (00510%5 

0০০৮1১91) এবং অনরি দৌোমেয়ার ( 171017076 ]1)097161) 

এর স্ত্রপাত্র করে গিয়েছিলেন। সোজান্ুজিভাবে এই 

অভিনব পন্থায় ছবি আক। এরা চালিয়ে গিয়েছেন চলিত 

রীতিকে উপেক্ষা করে । এই অভিনব উপায়ে নিজের স্বাভাবিক 

ক্ষমতার উন্মেষ করবার পন্থা তার। দেখিয়ে গেছেন--কতকটা 

বিদ্রোহীর মত। “দৌমেয়ার' ছিলেন খুবই সাধাসিধা মানুষ 

এবং খুবই দীনভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করতেন। তার 

পিতার দরুণ প্রভূর বিষয়-সম্পত্তি লাভ করেও তার সাধাসিধ। 
ভাবটি তিনি বজায় রেখে গেছেন। তার জীবনের এই সহজ 

ভাবটির পরিচয় তার কাজের মধ্যেও বেশ পাওয়া যায়। 

এরই মত সেজাও একজন নামজাদা অভিনবপস্থীর 

শিল্পী। সে'জ। কখন জীবিকা-অর্জনের জন্তটে ছবি আকেন 

নি। যখন ঘা তার মনে আসত তাই তিনি আকতেন। 
সেঁজার সমসাময়িক বিখ্যাত শিল্পী ভ্যানগফও খুব 
ক্ষমতাশালী: শিল্পী ছিলেন। এর জীবন অনেক বিপদ- 
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আপদের ওঠা-পড়ার মধ্যে কেটেছিল। ইনি প্রথমে একটি 
সামান্য চিত্র ব্যবসায়ীর নিকট চাকরী করতেন। কিন্তু 
তার স্বাধীনতার স্পৃহা ও উদ্ধত্যের জন্তে সে চাকরীটি 
হারিয়েছিলেন। পরে ইংলগ্ডে গিয়ে কিছুকাল শিক্ষকতা 
করেন। তারপর সে কাজ ছেড়ে দিয়ে গ্যামষ্টার্ডামে 
(17150570911 ) ধন্মযাঁজকেরও কাজ তিনি করেছিলেন। 

সেখানে ধন্মযাজকদের শিক্ষানীতির কঠোরতার মধ্যে তার 

জীবন ছুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তখন তিনি সেখান থেকে 
অব্যাহতি পাবার জন্যে বেলজিয়ামে ধন্ম-প্রচার করতে 

গিয়েছিলেন। সেখানে অর্থ-কষ্টে নিগীড়িত অবস্থায় পুনরায় 

পাঁরিসে ফিরে আসেন। সেখানে এসে যখন তুলি ধরলেন, 

তাতেই তাকে অমর করে দিলে । তার হাতে রঙের খেল৷ 

এত জীবন্ত রূপ পেতে। যে চিত্রপটের উপর তার তুলির 
আচড়গুলি যেন জীবন্ত সাপের মত ফণ। তুলে আছে বলে মনে 

হতো । এর চিত্রকলার যে বিশেষত্বটি পাওয়া যায়, অন্য 

শিল্পীদের চিত্রে তা” বিরল । | 
এ'দের মত “পল গোগা” (7০801 0901011 ১৮৪৮--১৯০৩) 

ছিলেন একজন ধুরন্ধর অভিনবপন্থী শিল্পী। ইনি প্রথমে 

“ক্যামেলি' ও পিসারোর” নিকট ছবি আকা শিখেছিলেন। 

দেশ ভ্রমণের নেশা! একে পেয়ে বসেছিল ছেলাবেলা থেকেই 

এবং পৃথিবীর নান। স্থানে ইনি ঘুরে বেড়াতেন। ৩০ বৎসর 

বয়সে যখন ব্যবস'-স্ত্রে প্যারিসে বাস করছিলেন তখন 

হঠাৎ একটি দোকানের জানালায় তার গুরু পিসারোর "ছবির 

পরিচয় তিনি প্রথমে পান এবং তারই ফলে তিনি, তা'র নিকট 

চিত্রকলায় দীক্ষা নেন। তিন বৎসর মাত্র শেখার পর তার 

১৬ 
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চিত্রকল! ভিন্ন ভিন্ন চিত্র-প্রদর্শনীতে স্থান পায় এবং সেই 

থেকেই ছবি-আকাকে জীবনের ব্রত করেন। গোৌগা ক্রমশ 
নবধার। (০০-[2919155502151) কাটিয়ে উঠলেন এবং তাঁর 

চিত্রকলায় আদিম অসভ্যদের শিল্পের সরলতা স্থান পেতে 
লাগল । জান। যায়, গৌঁগা তাহিতিতে (81716) গিয়েছিলন 

আদিম অসভ্যদের ছবি আকার জন্যে । ইনিই প্রথমে 

আদিম (70010110%০) জাতির সঙ্গীত ও শিল্পের 

সৌন্দর্য্যের বিষয় সভ্যজগতের গোচর করেন। হুইইসলার 
এনেছিলেন উরোপে চীন ও জাপানের (প্রাচ্যশিল্পের ) 

ঢেউ আর ইনি আনলেন আদিম অসভ্যজাতির বূপকলার 

বৈচিত্র্যসম্তার। অসভ্যদের প্রতি তার এই বিশেষ 
'গ্লীতির কারণের কথ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন__ 

«তোমার সভ্যতা, তোমার ব্যাধিত্বরূপ এবং আমার অসভাতা 

আমার স্বাস্থ্য যোগায় এই কথাটি মাত্র জেনে রেখো” 
জীবিতকালে তার চিত্রকলার কোনোই আদর হয় নি। ১৯০৩ 

খৃষ্টাবে তার মৃত্যুর পর তিনি দেশের লোকের নিকট পুজ। 
পান। 

খুব অল্প সংখ্যক রেখা ও খুব কম রঙে ছ বতে ভাব দেবার 

পরীক্ষা করেছিলেন হেনরী মেটিসি (তায 01860556) 
এর রেখাঙ্কন ক্ষমতা সকল শিল্প-রসিককেই মুগ্ধ করে। 
ইনি গোড়ায় প্রাচীন ও আধুনিক সকল প্রকার শিল্প-সাঁধন! 
শেষ করেছিলেন । অবশেষে তিনি কিছুতেই সন্তোষ-লাভ 

ন! করায় নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিলেন নানাপ্রকার 

পরীক্ষার দ্বারা । ছবি-আঁকার এইরূপ পরীক্ষা করে তার ছবিতে 

রেখা ও রঙের সকল কথা ব্যক্ত করবার চেষ্টা করলেন, ফলের 
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আশা না রেখে। এর চিত্রে ব্যায়জান্তাইন শিল্পের ভাব 
যেন এক নবরূপে নব-ধারায় ইনি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা 

করছেন বলে মনে হয়। 

এই সময় অভ্যুদয় হ'ল পিকাসোর (10855০)। ইনি 

অতি আধুনিক (91768115) শিল্পীদের অগ্রণী । ইনিই 

প্রথমে কিউবিজয়মের (0013152 ) আমদানী করেছিলেন । 

ইনি একজন বৈজ্ঞানিক ভাব।পন্ন শিল্পী। বৈজ্ঞানিকের! 

বলেন সকল বস্তুরই আদিম চেহার! হল 'কৃষ্টাল” (0755121 ) 

এবং তা” থেকেই সকল জিনিষই আকার পেয়েছে বিভিন্নরূপে। 

অতএব শিল্পী সত্যের সন্ধান যা তার বৈজ্ঞানিক মন দিয়ে 

পেলেন সেইটিই প্রচার করলেন তার “কিউবিষ্ট, চিত্রকলায়। 
তাই মানুষের আকার, ঘর, বাঁড়ী, সব জিনিবই আঁকতে 

হ'ল তাকে পরকলার? (0৮96 ) আকারে গেথে । তাশ্ছাড়। 

পরকল! আকার দরুণ জিনিষের তিন দিকের আয়তনও 

(7766 0172061191015 ) চিত্রে দেখানো সম্ভব হল। চিত্রে 

জিনিষের উচ্চতা, পরিধি ও গভীরতা ফোটানো, সহজ 

হয়ে গেল। এইভাবে পূর্ববর্তী বাস্তবপন্থীর পর এক 
জটিল-শিলপের আমদানী এর! করলেন, যা সাধারণের 

ছুব্বোধ্য। 

গত মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলারও এক যুগপরিবস্তন 
উরোপে দেখা দিয়েছে । শিল্িকল! মানুষের মনকে উচ্ছ জ্বলতা 
ও উদ্বেগের মধ্যে শান্তি দিয়েছে । যে-সব ব্যক্তি জীবনে 

কখনে। চিত্র বা সঙ্গীতকলার দিকে ফিরেও দেখেননি এই 

মহাযুদ্ধে তারাও বারবার চিত্র ও সঙ্গীতের রস উপভোগ 

করে যুদ্ধের বীভৎস স্মৃতিকে ভোলবার চেষ্টা করেছেন। এই 
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যুদ্ধের পর মানুষ এ-কথা বেশ বুঝতে পারলে যে এক 
জাতিকে অপর জাতি মেনে নিতে পারে এবং বুঝতে 

পারে একমাত্র শিল্পকলার ভিতর দিয়ে। তাই দেখা যায় 

“পাররিয়ালিজম", (915911914) “দাদাইজম? (10809192) ) 

সবই সহজে চলে গেল পরীক্ষা-হিসাবে উরোপের শিল্প-জগতে। 

সকলপ্রকার শিল্প-পরীক্ষাকেই উরোপ প্রশ্রয় দিয়েছে, উপেক্ষা 

করে নি। 

অতি আধুনিক শিল্প-চ্চার অরে! একটি কারণ হ'ল 
উরোপীয়দের ব্যবসা-বুদ্ধি ( 00111167012] 00161127156) | 

এখন চাঁই নৃতন নৃতন মণ্ডন-শিল্প কার্পেটের উপর, আসবাব- 
পত্রের মধ্যে। এই অভিনব চিত্রকলায় যে-সব চিত্র-বিচিত্র 

নক্সা গড়ে উঠছে, সেগুলি কাঁরুশিল্পের কারীগরীর সৌন্বধ্য- 

বৃদ্ধির জন্যে কাজে লাগছে । তাই দেখা যায়, জান্মানীতে 

“পেশস্টাইন”, 'লোরোস1+ 'কান্ডান্স্কী, 'কুবীন” 'ফাইনিঙগার, 

প্রভৃতি অতি আধুনিক চিত্রে নক্সাগুলি পণ্যদ্রব্যসস্তারের 
মধ্যে খুব চলে যাচ্চে। জানি না, উরোপের মহিলাদের চির- 

পরিবর্তনশীল পোষাকের ফ্যাসানের মত এই অতি আধুনিক 

শিল্প শেষে কোথায় গিয়ে দাড়াবে! চিত্র-শিল্পে অতি 

আধুনিকতার ঢেউ প্রথমে ফরাসী শিল্পীরাই আনেন এবং 
ক্রমশ প্রায় সমগ্র উরোপে ছড়িয়ে পড়ে । এই আধুনিকতার 

মধ্যে আছে- শিল্প ও বিজ্ঞানের খেল।; তাছাড়া চল্তি 

বাস্তব-শিল্পের গতান্গগতিকতার উপর বীতরাগ এবং নুতন 
একটা-কিছু করার দিকে মানুষের স্বাভাবিক স্পৃহা । আধুনিক 
কালে যানবাহনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ 

কর। সহজ হওয়ায় মানুষের মনের ভাবেরও পরিবর্তন হয়েছে। 
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সম্প্রতি রয়েল সোসাইটি অব আর্টসৈর (7২০5৪] 9০61 
01 4105 ) রাইট অনারেবল ভাইকাউণ্ট আল্স্ওয়াটারের 

(7২161161301). ৬15000100 [0115501650১ 05 07079) 

সভাপতিত্বে বিখ্যাত প্রতিকৃতি-চিত্রকর ফিলিপ-দা-ল্যাজলো 

(71:110 4. 06 1.05219 [[. ৬. 0) মহাশয় একটি বক্তৃত। 
করেন ; তাতে তিনি সম-সাময়িক শিল্পের বিষয় বিশদভাবে 

আলোচনা করেছিলেন। তিনি আধুনিক চিত্রকলার সঙ্গে 

উরোপের পূর্বেকার চিত্রকলার তুলনা করে বোঝাবার চেষ্টা 
করেছিলেন--আধুনিক শিল্পীরা ঠিক কোন্ পথে যাচ্ছেন। 
তিনি বলেছিলেন ঃ বস্ততন্ত্র-যুগে আমরা বাস করছি-_আমরা 

(আধুনিকেরা) এক অসীম অসন্থৈষ্যের মধ্যে আছি- এক দণ্ডও 

বসে ভাববার সময় নেই আমাদের । এখন চাই একটি নাডা- 

চাঁড়া (9758107.) +_জীবনের সব-কিছুরই মধ্যে অব্যবস্থা 

কুৎসিত ভাব দেখা দিয়েছে । তিনি দেখিয়েছেন যে এই সব 

আধুনিক চিত্রকরদের চেয়ে আদিম প্রস্তর যুগের মানুষদের 

গুহা-গহবরের গায়ে আকা! প্রাগ-এঁতিহাসিক চিত্রাবলীতে 

আন্তরিকতা আছে; অতি আধুনিকের চিত্রে সেরূপ 

আ'স্তরিকতা। নেই । আদিম মানুষ প্রকৃতির মধ্যে ধা” দেখেছে, 

তাই মন থেকে আকবার চেষ্টা করেছে । তার! অবহেলার 

ভরে আকে নি--একেছে বেশ যত্ব করেই। আর আধুনিক 

শিল্পে মানুষের আকারকে (তার মতে ) বিকারে পরিণত 

করে এবং প্রকৃতিকে ছুংন্ষগ্পের মত পরিকল্পনা করে কেবল 

যথেচ্ছাচারিতাই আনা হয়েছে চিত্রকলায়। তার মতে 

প্রকৃতিকে একেবারে বাদ দিয়ে চিত্রকলা কখনো গড়ে উঠতে 

পারে না। প্রকৃতিকে কোনো একটি আলঙ্কারিক রূপ 
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দিতে তার কোনোই আপত্তি নেই। তিনি বলেন যে কোনে 

জাতির জ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে শিল্পের স্থান খুবই উচুতে 
এবং তার ধার! ঠিক পথে চালানোই বাঞ্ছনীয় ।* 

ঈ* 112 0001118] 01 1176 10981 50০19 01 4১115) £020517, 

10936 
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এস্থোনিয়! (550)01718) ২৫ 

এসিরিয়া ৭, ৮, ১২, ১৩ 

এসিয়া মাইনর ৫২, ৭২ 
এসিয়া খণ্ড ৬৫, ৬৬ 

এঞ্যাক্রোপলিন (8010100115)১৭, ১৮ 

এ্াাকাভামিয়া (4৯০০৪0০1212) ৮৩ 

এাটিক স্কুল (0 5০1001) 

৪৭ 



শব্দ-স্ৃচী 

এযাডাম ক্রাফট (40817) [0810 

৫৮ 

এযাভোরেশন-অব-দি ল্যান্থ (40- 

120101০1076 1,917010) ৬৪ 

এ্যানটনিও ক্যানোভা! (417101777 

€.7170৬28) ৫৭ 

এ্যানি (08৩0171 /17175) ৫৯ 

এয।ণ্টওয়ার্প (£১165/611) ২৬ 

গ্যার্টিনোয়াস (/17017005) ৫২ 

এানঞ্িলো-দি-তোদিও জেডি 

(/7510--01-7 09089 2৪৫- 

011) ৭৯ | 

এ্যাফ্রোভাইট ($0110016) ৪৮১ 

৪৯ 

গ্যাবসান্দ্রো আলগণ্তি (£055717- 

010 4১157101) ৫৬ 

এামষ্টারভাম (41775151077) ৯৪ 

এ্রামাজন (/17722011) 8৪ 

এযারাবাস্ক (4১170250065) ২৯ 

এালবাট ছুরার (£১19610 1)0151) 

৮৭, ৮৮ 

এ্যালনটেরি, মিন (11155 15111 

দু) ১০৮ 

এ্যাসিসি (55151) ২৫, ৭৪৯ 

২৩ 

ওডিসিউস্ (00)55985) ৪৫ 

ওমর ৩০ 

১৭ 

১২৯ 

ওয়াটারলু (৮/2061100) ৯৯ 

ওয়াটুস জঙ্জ ফ্রেডরিক ((6০:55 

[15010 505) ১০৭, 

১১৬ 

ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবি (৬৮৮০৭ 
[)1115051 2002%) ২৪, ৫৬, 

৫০৯ 

ব্চ 

কর্ণীক ৪, ৫ 

কনন্তান্টীনোপল ১৯, ২১ ৭৩ 

কন্সটানটাইন (0079151707116 ) 

১৫১ ১৯১ ২১, ৫৩ 

কন্সটবল (00179181015) ১০৬ 

কণ্টারিনি (00170811101) ২৪ 

কম্পোজিট (00127009515) ৯ 

করবে (05002 €(5001061) 

১১৮১ ১২০ 

করদোভ। (001005%8) ৩১ 

করেজিও (60501750010) ৮৪ 

করো (0০00 ১০১ 

করিস্থ (00171008) ১১৯ ৫১ 

কলো (0০19176) ২৫ 

কলোসিয়াম (09195561017) ১৪ 

কস্ (005) ৪৮ 

কাইয়াস সেস্টিয়াস ৪ 

কাডিনেল সালভিয়াটি (081011)91 

০5৪1%1805) ৮৪ 



১৩৩ 

কানভানস্কী ১২৪ 
কারাকাল্ল! (051808115 ) ১৪, 

১৯ 

কার্লসক্রিচ (791151701) ২৮ 
কায়রো ৩, ৪ 

কিউবিজম (0010151) ৬৫, ৭০১ 

১১৮ 

কিমাবুই ৭৬, ৭৮ 

ক্রাকাও (08০০) ২৫ 

ক্রিস্টোফার, সেণ্ট (96. 0171150- 

01021) ৯৩ 

কুইডস (081005) ৪৮ 

কুইনজিক (1057118) ৮ 

কুবীন ১২৪ 

কুদ্দিস্থান ৬৮ 
কুতবুদ্দিন ২০ 

কোরিন্থিয়ান (0০717601817) ৯ 

১০১ ১২, ১৩ 

কোঁকা (0০০০৪) ২৪ 

কোমো৷ (00180) ২৫ 

কোরি (0011) ১৮ 

কোরিয়া ৬৪ 
ক্যালিমেকাস (09111075010105) ১৮ 

ক্যাপিটোলিন ১৮ 

ক্যাম্পোসান্তো 

২১১ ৮৩ 

ক্যাথলিক (080০11০) ২৬, ৬৮ 

(0810100581000) 

উরোপের শিল্প-কথ। 

ক্যাপাডোসিয়া (08100800015 ) 

৭৫ 

ক্যামেলি (08176111) ১১৯ 

খু 

খাফর! ৩ 
খালিফ ওমর ৩০ 

সু 
খোন্স্থু (100758) ৫ 

খোরসাবাদ (01701591020) ৭, ৮ 

থুষ্টের ভোজ ৮২ 

গগ 

গথিক ২৩) ২৫১ ৫৩ 

গল (0801) ৫১ 

গাণ্ডিব ধনুক ৫৭ 

গান্ধার ২৯ 

গালা প্রসিডিয়! (09115. চ1901016) 

৩ 

প্লাউকস (0180085) ৪৫ 

গিওটো। (31060) ২৩, ৫৫, ৬৬, 

৭৬, ৭৭) ৭৮) ৭৯ 

গওভানি পিসানো ( 010৮5171 

71521)0) ৫৫ 

গিওভানি আগ্রিলো (010521711 

/1)5510) ৫৬ 

গিওভানি ছুগ্রে 

1)901016) ৫৭ 

( ত10%৪10171 



শব্দ-নুচী 

গিরলদা ৩০ 

গিজ্জা ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ 

গ্রীক ৫, ৭, ৯, ১২, ১৩) ১৪, ১৬, 

২৯ | 

গ্রিকো ৯০ 

গিরোর্টে (01106) ১০০ 

গেন্পবরে] 

00100511) ১০৪১ ১০৫ 

গোয়া (0059) ৯৭ 

গৌগ! (08059)01) ১১৯১ ১৯১ 

(11010795 0811)5- 

১ 

ঘিরলাগায়ো, দোমিনিকো। (0)০- 

[77611100 01)1118170810) ৮১ 

ঘেণ্ট (01)0170) ৬৪১ ৮০ 

চ্ 

চালস প্রথম, পঞ্চম ( 01)8115 1, 

৬) ৫৮, ৮৯, ৯৪১ ১০৩ 

চিওপস্ ৩ 

চীন ৬? 

চেষ্ট-অব-সাইসেলাস ৪১ 

ভা 

জল সরবরাহের প্রণালী ( £86- 
01100) ১২১ ১৫, ১৭ 

জাপান ৬৪ 

জাশ্মাণী ২৫, ৫৮, ৮৭ 

১৩১ 

জাইিনিয়ান ( ]10501111517) ২২ 

জা বোলে (16৪1) 130010206) 
৫৬ 

জিওভানি সাস্তি 
981701 ) ৮৬ 

জিওভাণি বেলিনী ( 31052171 

13911111) ৮৭ 

জিন গ্রাস (181) (105) ১০০ 

জিরোজিও ৮৮ 

জিয়ান গ্যালিয়াজো ভাইকেন্টি 
(191) 08168220 ড1001711) 

( (1055101 

২৫ 

জুনো (0010) ৪৬ 

জুপিটার ( ]10108:07) ৪৬) ৪৭ 

জুলিয়াস দ্বিতীয় (00119 1]) 

২৬১ ৮৪ 

জুলুয়াগা, ইগনাসিও (187)8019 

£201097555 ) ১১৭ 

জেউস (2605 ) ১১১ ৪৭ 

জেগার, সাজ্জেপ্ট 
155551 ) ৬২ 

জেনোয়া ( (6108 ) ১০০ 

জেরুজিলাম 
২৯, ৭৩ 

জেনাম কোয়াড্রিফোনস (12105 

(09801110105) ১৯ 

জোসেফ নোলেকেন্স (10560) 

011516175 ) ৫৯ 

(98156171 

( 16185216%) ) 



১৩২ 

জোভানি সেনি (0105210171 

(91111) ৭৭ 

জোসেফাইন ()951017176) ১০০ 

জোয়ান অব আর্ক (7০271 ০0! 

4১10) ১৯ 

ট 

টনডো (1070০ ) ৫৫ 

ট্রয় (105) ৫০, ৫১ 

টাইগ্রিস নদী ৬৬ 
টাইটাস (৭1655) ১৮ 

টার্ণার, জোসেফ 
শু 01151) ১০৫ 

উ্রাযান (0181717 ) ৯১ ১৮ 

টিন্টোরেটো ৯১ 
টিশিয়ান (৫016181) ৮৪১ ৮৮ ৮৯ 

৯৯, ৯১ 

টেট গ্যালারী ১০৬ 

টেনিসন (:21719017) ১০৮ 

টোগ! ৪৩ 

টোলেমিক (7701617810) ৪ 

টোরটিলিলা (1:01051119) ৬৩ 

ট্যারাগোন! (05755018) ২৪. 

ট্যানাগ্রা ৫৪, ৫৫ 

(7052101) 

ড্ড 

ভায়না (11218) ১২১ ৪২, ৪৩) ৪৬ 

ডায়োনিসাস (140175515) ৪৫ 

উরোপের শিল্প-কথা 

ডাণ্ডোলে। (1870018) ২৪ 

ডিস্কোবোলাস (10150070185) 

৪৮ 

ডেনডেরা ৪ 

ভেভিড (108510) ৫৫, ১০০ 

ডেভিড কক্স (10810 0০0%) ১১৬ 

ডেনমার্ক ২৬, ২৭ 

ডোরিক (1)0110) ৯, ১০১ ১৩, ৪১ 

ডোবিন ৯ 

ডোমাস (1)07085) ১৫ 

ডোগেস (70569) ২৪ 

ডোমিয়ানো (1)9101870) ৭১ 

ডোমিনিকোন থিওটোকোপুলি 

(10010)61710:957017606080- 

[011) ৪৩ 

তক্ষশীলা ৫২ 

তাসকান (15027) ১৩ 

তাহিতি (81010) ১২২ 

ত্রিপলি (0111১017) ১৭ 

তুনিপিয়া (2:0101512) ১৭ 

তোলেদে। (70180) ২৪ 

ত্রোসেলো (এ :০০৪11০) ২২ 



শব-সুচী 

থ্ 

থিওডোসিয়স্ (7)5905105) ৬৮ 

থিবস (৫0155105) ৫১ ৬ 

৬ 

নে 

দ্াসিয়ান (7090181)5) ১৫ 

দীজান (101)317) ৫9 

দের-এল-ভাড়ি ৬ 

দেমেতর (1)210)6151) ১১, ৪৫ 

দেলেরে। (10০19761015) ১১৯ 

দোমেয়ার (17017016 1009170161) 

১২০ 

নন 

নতোর দাম (00০ 1081706) 

২৪, ৫৪ 

নার্তা (০:5৪) ৫৩ 

নাইট-অব-দি গোলডেন স্পার 

(11151000106 (01001) 

51001) ৯০ 

নিনেভা (17501) ৭ 

নিউইয়র্ক ৩০ 

নিকোলো পিসানো 

চ1528170) ২৩১ ৫৫ 

নিকোলাস ল্গইটার (ব1০0125 

9109 651) ৫৪ 

নিকোমেভিয়! (ব10028019) ৮৬ 

(তব 1০০019 

১৩৩ 

নিমে (11755) ১৪, ১৮, ১৯ 

নীলনদ ১, ৪ 

নেপলিয়ান (9199101)' ৫৭, ৬৪, 
৯৯) ১০০ 

নেপল্স (50165) ২৫ 

নেরেয়াস (61805) ৪৫ 

নেপচুন (ব1১:0116) ৫০, ৫১ 

নেট,নো (5070) ৪২ 

পপ 

পম্পিয়াই (70£012611) ১৪, ১৯১ 

৬৮ 

পলিরেইতস (৮১01০160105) ৪৭, 

৪৯ 

পারথেনন ( চ81136701 ) ১০, 
৪৪ 

পাখিয়ান (7১8101121)) ১৫) ২৭ 

পান্থিয়ন (72211116017) ১৮ 

পামণ (1811708) ২০ 

পাসিপলিস (1১6156[১0115) ১১ 

পারেনজো! (2161720) ২২ 

পালেরমো (78101110) ২২ 

পায়েটা (155) ৫৫ 

পামা-দি-মালোকা 

17791101092) ২৪ 

পিরামিড ২১ ৪, ৬, ৬৪ 

পিসারো ১২১ 

পিসানি ২৪ 

(2117/5-06- 



১৩৪ 

পিত্রো তোরিজিয়ানি (15৮০ 

৭0111512171) ৫৫ 

পিসা (7158) ২০, ৮০ 

প্রিনী (21179) ১২ 

পেগান (852817) ৭০ 

পেটি, (98৪) ১ 

পেলোপনিসিয়ান (0101১01717- 

5121) ১০ 

পেরুজিয়! (751018) ১৮ 

পেরিক্লিস (7১6110165) ১৮, ৪৭ 

পেশস্টাইন ১২৪ 

পেরিয়ান্ডের (1১611817951) ৪১ 

পেটার ভিসচার (2501 ড150161) 
৫৮ 

পোতদি” অবে? 
21005) ১৫ 

পোর্তা-নিগ্রা (7015 [ব1015) ১৫ 

পোলাগ (001510) ২৫ 

পোটস্ডাম (0650917) ২৭ 

পোপলিও (৮০1১০ 1.০ 076 

(1580) ৫৬ 

পোয়েইভোন (7১০9561002) ১১ 

প্রোটেষ্টাণ্ট (7:009562176) ২৬ 

প্রাগ-হেলেনিক (৮১75-17611710) 

৯ 

প্রাগেতিহাসিক ১ 

প্রান্সিটেলস (01550156155) ৪৮ 

(৮010 0, 

উরোপের শিল্প-কথ। 

প্যালেসটাইন (58155101179) ২৬, 

২৯) ৫২ 

প্যালাডিও (738118019) ২৭ 

হু 

ফণ (280) ৪৯ 

ফস্সারি (0050818) ২৪ 

ফসটিন৷ ১৯ 
ফাইনিঙউগাব ১২৪ 

ফারাও (70179515017) ১ 

ফারার। (10971215) ২৩ 

ফা এ্যানজালিকো।.(18. £186- 

1100) ৭৬ 

ফ্রাফিলিপোলিপি (1718 [11100 

[10101) ৮১ 

ফ্রান্সিস বার্ড (3120015 13400) ৫৯ 

ফ্রান্সিস, প্রথম 
৮৩১ ৮৯ 

ফ্রাঙ্ক ব্রাউউইন (12171. 1315818- 

17) ১১৭ 

ফ্রাইবার্গ (1510012) ২৫ 

ফ্লাভিয়ান (195191)) ১৮ 

ফ্লযাকসম্যান (0155000217) ৫৯ 

ফিউচারিষ্ট (08001150 ৬৫ 

ফিলি (17119) ৪, ৭ 

ফিডিয়ান (1710197) ১০ 

ফিলিপ, ছিতীয় (721)111 ]]) ৯১, 
৪৩ 

(11817015 1) 



শব 
ফিলিপ" দা,ল্যাজলো৷ (010179 0৪ 

85210) ১২৫ 

ক্রিপ্ট (২. ভা, [11700 ১১৭ 
ফিন্ল্যাণ্ড (1718170) ২৫ 

ফেইভিয়াস (611610195) ১৮, ৪৪, 

৪৭ 

ফ্রেস্কো ৬৮ 

ফোরাম (6০910003)) ৫২ 

ফ্লোরেন্স ২৫, ৮* 

ফ্লেবেনটাইন (17101210176) ৬৭ 

ফ্লোরা (11015) ৪৫ 

খ্্ব 

বর্গো (13079 ) ২০ 
বজলেপ (71255151 ) ৬৮ 

বলগা হরিণ (1২5170291) ৬৩ 

বটিচেলী (92710 13010166111) 

৭৬) ৮১ 

বাইজেন্টাইন ২, ২১, ২২, ২৩, ৩০১ 

৬৭, ৭২, ৭৩ ৭৪, ৭৭১ ১২৩ 

বাইজাস্তিয়াম ২১ 

বাঁঞ্জেস অব ক্যালে (73126555 

0 0811815 ) ৬০ 

বার্ণ জোন্স (1301116 10059) ১১০ 

বারমেন্ট (32170351766) ২৭ 

বাসেল (38561) ২৬ 

বারগস (7351205) ২৪ 

বাকাস (138০0115)8৫ 

১৩৫ 

বাসিও বান্দিনেলী € টড 

12170175111) ৫৫ 

বাযালজাক (7381280) ৬০১ ৮৭ 

বারসিলোন1 (135101078) ১৯, 

২ 

ব্যাসিলিকাস (17385111085 ) ১৪, 

১৯১ ২১ 

ব্রাসেল্স ২৬, ১০০ 
বিজয়লক্ষ্মী (01) ৮1০:01) ৪৮ 

বিখিনিয়া (8101)1719) ৪৯ 

বিমানপোত ৮০ 

বেণীহাসান ৩ 
বেরণিণি (3617171) ৫৬ 

বেন! (13658) ৫২ 

বেলজিয়াম ২৬ 
বেলিনি (13211111) ৮৪১ ৮৭ 

বেসনার্ড (41061 135517810 ) 

১১৭ 

জ্ভ 

ভলকান (৬ 1০৪17) ৪৬ 

ভাগ্যদেবী ১৮ 
ভাটিকান (৬৪01087) ২৭, ৪২$ ৮৪ 

ভারনিয়ার জেন (021) ড৬117151) 

৯৮ 

ভালই (ড০75811155) ৫৮, ৯৯ 

ভারতবষ ২৯, ৬৪ 

ভাঙ্জিন (17510) ৮৬১ ৯১ 



১৩৬ 

ভ্যান আইক (ড8%0-2/0: ) 

৭৬১ ৭৯ 

ভিনসেন জো ভেলা (ড17051720 

612) ৫৭ 

ভিনিসিয়াম ৫৩, ৮৭ 

ভিনাস (61785) ৪৩১ ৪৬, ৬৯, 

৮১ 

ভিক্টোরিয়া (08651 10078) 

১০৯) ১১৬ 

ভিসেঞ্জা (৬1০61128) ২৭ 

ভিয়েনা (ড৬191118.) ২৫১ ২৮, ৭২ 

ভেনিস (৬617106) ২৭, ৭৪, ৮৮ 

ভেলেন্টিনাম (৬8101707771) ৭৪ 

ভেলাইস্রকুইজ (৬ 61950062) ৯৫ 

ভেরোন। (৬ ০10178) ২৭ 

ভেম্তা (৬5558) ১৮, ৪৬ 

ভ্যানডাইক ৬৪, ৯৩, ১০৩ 

ভ্যানগফ (৬211 00511) ১২০ 

ভ্যালেননিয়া (৬ ৪161018) ২৪ 

দ্ভ্ব 

মক। ৩০ 
মট (00210) £৫ 
মনালিসা (14075 14159) ৮৩ 

মনেট বা মনে (110775) ১০১, 

১১৮ 

মটিসি (01211556) ১২০১ ১২২. 

মণ্টে রূড (015006 0)077105) ১১৯ 

উরোপের শিল্প-কথ। 

মসজিদ ৩০ 

মহাযান ৭০ 

মরিস উইলিয়াম ( ড1111517 

1101115) ১১০ 

মরক্কো ১৭ 

মাইকেল আঞ্জিলো (1110161- 

2115610 ) ২৭১ ৫৫) ৫৬% ৮১, 

৮৪৭ ৮৯ 

মাইরণ (1171017) ৪৭ 

াকুপি অরেলিযুস 

£৯01511005) ১৫ 

মারোকেটি (11910011600) ৫৭ 

মারকারী (01610015) ৪৬, ৪৭ 

মালট। (11516) ১ 

মার্স (11575) ৪৩, ৪৬১ ৬৯ 

মাস্তাবা ২ 

মামী ২১ ৬৭ 

মাদ্রিদ (1190110) ৯৬ 

ম্যাডোন! (11400107775) ৭১১ ৮৫১ 

(11951০05 

৮৬ 

মাকাভেলিয়ান ৬৮ 

ম্যাসেডোনিয়ান (01906001172) 

৯) ২৩ 

ম্যান্সফিল্ড ( 1,010 11211598610 ) 

৫৯ 

মাক্সিমিলিয়ান, সম্রাট 

(0125010)1111217 2) ৫৮ 

মিলায়েস (81111515) ১১০ 



শব-স্চী 

মিলেট (1111156) ১১৮ 

মিলান (1011211) ২৫, ২৭, ৮২ 

মিলেটাস (11115655) ৪২ 

মিনার্ভা ১৮ 

যিসব ১, ২, ৩) ৫, ৭, ১১১ ১২. 

১৩, ৪১১ ৪২, ৫০, ৬৩, ৬৪ 

৬৭. ৬৮১ ৭২) ৭? 

মিনার্ভ। (17111101757. ) ৪৪, ৪৬, 

৫০১ ৮১ 

মুরিলো৷ (1 011119) ৯৬ 

মুরহেড বোনস (180111)670 

[3017655) ১১৭ 

মুর (41001) ২৪ 

মেটসনার (1/565061) ৬১ 

মেসপটমিয়৷ ৬৮ 

মেসট্রোভিক (11550051০) ৬১ 

মেজাইয়ের পূজা (20018001) 91 

076 71551) ৮৩ 

মেদিনা-দেল-কাম্পে! 

(1150119-061-02,070100) ২৪ 

মেডিক1 (1150108) ২৫ 

মেনেস (18161765) ১ 

মোট। (11008) ২৪ 

মোডেনা (1009718) ২০ 

মোজেইক (1/ ০5810) ৬৯ 

যোজেস (7109525) ৫৫ 

১৮ 

১৩৭ 

শর 

রবিম্মন, মিসেস 
(7115. 1২001175017) ১০৫ 

রসেটি (1). 03910716]1 [055260) 

১০৯১ ১১৩ 

রয়েল ্যাকাডামী (1২০৭1 

৪02.050)) ১০৪ 

রঙ্গমঞ্চ (48100101)10)2706) ১২ 

রাইন নদী ২৫ 

রামব্রাস্ত (51010171701) ৮৭ 

রাভেম্না (1২2৬6171785) ৭৩ 

রাসকিন ([২051011) ১১৩ * 

রামেস্স, ছিতীয় (1২57765525 11) 

৫) ৬ 

রাটিসবোন (7২850159017) ২৫ 

র্যাফায়েল ৫৩, ৮৩) ৮৪১ ৮৫) ৮৬, 

১০৩, 

রিগা (7১122) ২৫ 

রুবেন্ন (7২0192175) ৮৪১ ৮৭৯১ ৯১, 

৯২, ৯৪ 

রেনল্ডস সার জোক্ুয়া (১11 ০508 

[২০৮1)0105) ১০৩, ১০৪ 

রোৌনেো (0০17015 ) ১১৪৯ 

রোমান ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, 

১৯, ৬৬, ২৯, ৬৮৭ ৬৯১ ৭৬ 

রোমান ক্যাথলিক ৫৪ 

রোমানাস্ক (1২017081085006) ২, 

২০১ ২১১ ২৫ 



১৩৮ 

রোদ (7০017) ৬০ ূ 

রোমা্টিক প্রথা (00705060 , 
5০17001) ৬৫, ১১৯ 

রোডেস্ (8130189) ৫৪ . | 
রে? (1২০7) ২৩. ্ঃ 

রোকিলদে (7০105) ২৬ 
রোরিক, নিকোলাস / [31০0195. 

খর. [২০৪/101)) ১১৭ | 

রোদেনষ্টাইন, কলার উইলিয়াম (5 
৬/11]17100 [২০173675076 
১১৭ 

রা 
তল 

লরেন্স, সার টমাস (১ [01107025 

1420777706) ১০৭ 

লরেঞ্ে। বার্ভোলিন (1,01:9120 

73816011) ৫৭ 

লা ইজির ([,৩3 8০) « ৬৩ 

লা পিগনা (৪ 21৪) ২৭ 

লাওকোওন্ (1,2০০০০7) ৫০১ ৫১ 

লাথাম (1801101)) ১৮ | 

ল্যাগুসিয়ার, সার' এড উইন (91 
ঢা [21705651) ১১৫ 

লাজলো (4 06 78210) ১১৭ 

লিওনার্ড জেনিডস্ (1,50178:0 
15617101755) ৬২ 

লিওনার্দো -দা ভিনিচি (-০0781:9 
05 ৬11/61) ৭৫, ৮২, ১০৩ 

উরোপের শিল্প-কথা 

লিও, দশম (750 50 ২৬ 
ূ লিও (1,507).২৪ 

লিসিয়ান (1470850) ৮ 

'লিগুরিয়া, ([165/12) ২১ 
লিসিপাস ৪৯... 

* পর্লিটন (58৮৫০) ১০৮ ১৯ 

| প১৬ 

লুই, নবম (1,0915 150 ৫৪ 

লুই, চতুর্দশ (1.09815 21৬) ৫৬, 

৫৮ পু 

লুভ (৮০016) ২৭, ৪২, ৪৪, ৫৬ 

লুক্সেম্বার্শ-(1,0:5770016) ২৭ 

লুক্সর ৪ 
লৌোরেটে। ২৭ 

লোরিন (],0117176) ৯৭ 

লোরোস। ১২৪ 

সণ 

শচী ৪৩ 

শারীর তথ্য (417200105) ৪২, ৪৩ 

৯৫ 

শ্যাম ৬৪ 

শেভরেল (00165161011) ১১৯ 

শেষ ভোজ (185 ১৮0)1991) ৭১ 

ত্ন 

সন্রেটিল (5901259) ৪৭ 

সমাধিমন্দির ১১ ২ 



শবা-স্ুচী 

সনাতনী প্রথা 

(01855102] ১০1১০০1) ৬৫, 4? 

সাকারা মঠ মিাগির, 

1101505) হও ৭৫. 

” সাটায়ার (5807৫. 
ঃ  সানতানডার সিডি ৬৩ * 

সানডোনিনো (980-0017170)২ ০ 

ক 

সাররিয়ালিষ্ট (901158119) ৬৫ *ম্লিকোন ৬৯ .. 

১১৮ 

১১৬ র্ 

সারডেনিয়া (59-06775)২৫ ্ 

সাইপ্রাস (02:95) ২৬. 7 

সানসোভিনো (52175051110) ২৭ 

সানটা সোফিয়া 
(571708 50101012) ২১ 

সামিচেল (59001710191) ২৭ 

সারসানিক ২৮, ২৯, ৩০ 

সান্কারা ৩ 

স্টানজ৷ দেল! সেগনাটরভা (3:725 
06119 521790058, ৮৬ 

সার টমাস মোর (91: 11)010%5 

[০16০ ) ৯২ 

স।উথ ওয়েল, সার রিচার্ড 

(51 7২1011510 50900109211) 

৯২ 

লালসেদে। ফাদার (08005 

55810200) ৯৭ 

১৩৯ 

সারাগোনা ৯৮ 

সানমার্কো কনভেণ্ট (9817 11510 

€07৮6176) ৮০ 

সাস্তক্রুদ্ধ ! ১৪7৪ 0102 ) 4৯ 

হ্যানিটরী ফানসিস (517 [7120015 

017206210) ৫৯ 

সাইবিল (91) ১৮ 
টি ০ 

'&নসিরিণ (57579) ৪৫ 

সার্জেপ্ট (591810) ৬৬১ ১১৯১ সিসিলি ১১ ২৪) ২৯; ৩০ 

সিটি চ্যাপেল 
(915%155 01381061) ২০, ৮৪ 

সিজার (০8৬৪০: ১৭ 

সিরিয়া ৮, ২৯, ৫২ 

সিয়েনা (91079) ২৫ 

টিফুনো মেডরণা (5%51100 

11515072) ৫৬ 

সিনোরিয়া ২৫. 

নুইনবার্ (5%115005) ১১২ 

স্থইডেন ২৫ ূ 

স্থইজারলাও (58189811511) ২৬ 

স্থদিস ৩ 

সেগোভিয়! (568০৮1৪) ২৪ 

সেফ হারাট ৩ 

সেকরার তোরণ (4১101) ০01 012 

09010510101) ) ১৫ 

সেণ্ট মার্ক গিঞ্জা ২২, ৭৫ 



১৪ ০ ৬ 

সেন্ট ম্যাকলোর (91. 1190101) 
২৩ 

সেন্টপল (91. 281) ২৪, £৭, ৫৯ 

সেন্ট ফ্রানসিকোর গির্জা ২৫, ও. 

সেণ্ট ডেনিস (5%. 1001715) ৪৪ 

সেন্ট পিটাসবার্গ (লেলিনগ্রাড) ৫৯ . - 

সেণ্ট ব্যার্ভোন (51. 8৪৮0, ) 

৬৪, ৮০ জং | 

সেণ্ট গ্যালান ৭ ৭২ ঠক. 

সেন্ট সোফিয়া (9৮ 9011)19 ) 
৭৩ 

সেণ্ট আইরিণ (50. [15175 ) ৭৩ 

সেন্ট ভিটাল (56 11819 ) ৭৪ 

সেপ্ট অপোলিনারে হ্ুওভো ( 5%. 

/519011179816 ৩০৮০) ৭৪ 

সেণ্ট পিটার ২৭, ২৮, ৭৮ ৮৩, ৮৮ 

সেণ্ট কালে? (9. 08110) ২৭ 

সেপ্ট ডেনিম (9 1)61715) ২৭ 

সেট ডোমিনিকো (51. 0০171- 
0100 ) ২৫ 

সেন্ট জিওভানি-দে-পাপাকোডা 

(১৮ 010581)1 9৩ 81009- 

“0008) ২৫ 

সেজা (7801 (05221716 ) ১২৭ 

স্গন ২৪, ৩০, ৬৩ 

সৌলোনিক1 '501017102) ৭৫ 

স্বোপাস (5০01795 ) ৪৮ 

উরোপের শিল্প-কথা 

হ্হ 

হলবেন ৯১, ১*৩ 
ও ইলমেন হণ্ট ( [7010781 [নু 000) 

গর 
১০৯ 

হরকুমার (17119007913 ১১৬ 

কেহারেম ৮, ৩০ * 

, হারমেস (176110765৪৬, ৪৯ 

হাড়িয়ান (17701191) ) ১৭, ১৯, 

৫২ . 

হ্বাভারফিল্ড, মিস (11115 [75৮01- 

ঠি810 ) ১০৫ 

হালিকারনাম্স ১২ 

হাভেল 1 15. 13, 75611 ) ২৯ 

হিতাইত ( 1065) ৮ 

ছুইসলার ( ৬1)15051) 
১১৩ 

১১১ 

হেরা (13618. ) ৪১১ ৪২ 

হেরাক্রেস (136150165) ৫ 

হেলিঅস্ ([7911095 ) ৭১ 

হেরকিউলেস (172:00165 ) ৪৪ 

হেলেনিক ([391161710) ১০ 

৪১১ ৫১১ 

হোরাস ৭ 

হোমার ( 17 013)91 ) ৮ 



, চিত্র ১৪১ 

রোমান ছাধের খুরলান 

বাইজাস্তাইন খিলান 



১৪২ 

.1.111:77777 11:59 

রর 

উরোপের শিল্প-কথা 

পেস 
পরে 

চা [রী 
ন্ট 

রর 
9 ৯ পরপর জানি 

২২১ & 

8 

অহ উ ৬ ১ তি 
বে ৬২০ 
২৩ ্ 

ঢা হর চারা ছা 

2 

তিনি রর শট ৯ 

লে 

514 ৯ রণ 
উকি ৮] 2, 
রা নি 

ঠা 
ডি 

০ নে 

১৫ বত ১2৬৫ 

1 সারা, 
রোমানাস্ক খিলান 

রোমান খিলান 



দঃ 

মু 
৪ 
চি 

নি 

০০০ 
নিন 



১৪৬ উরোপের শিল্প-কথা 

ি ণ 
| | 718 ্িং 

ভি ৯ 
107701170 [যায] যাগ পা টা ্ 
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